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I. ΣΩΠΑΤΡΟ Y ΣΧΟΖΙΑ͂ ΕΙΣ ΤΑ͂Σ ΣΤΑΣΕΙΣ, 
P121 

TI. ΜΑΞΊΜΟΥ TOY I144NOYAOY XX04IA ΕΙΣ 
ΤΗ͂Ν EPMOIENOYZ TEXNHN. p.212—576. 

Fortes , €x quibus Planudes scholia sua hausit, in- 
vestigare in librd περὶ στάσεων raro mihi contigit: for- 
tasse in his aliquid ex propria penu dedit: sed scholia 

ad libros “Περὶ εὑρέσεων, περὶ ἰδεῶν et περὶ μεϑόδου 
δεινότητος fere omnia ex Anonymi commentario, quem, 
quóniam tomo septimo. continebitur, brevitatis caussa 
T. VII. notavi, excerpta sunt. Qui quidem commen- 

tarius cui aetati tribuendus sit, ad liquidüia perduci 
Vix polerit; sed antiquum eum esse testantur codices 
Parisini 1983. 2977. seculo decimo scripti, ex quibus 
fluxerunt Parisinus 2916. sec. XIV., Farnesitus II. E. 5. 

sec. XIV., Mon. 8. sec. XV. vel XVI. Syriani prholia 
in libros περὶ ἰδεῶν; qüae codice Veneto 433. oittinémz s 
tur, in eum recepta sunt, sed suppresso auctoris zomi-, 
ne, quod ab loanne Siceliota hic illic servatum esc: 2; 
Partem scholiorum ad libros περὶ ἐὑρέσεως deprehendi "n 
etiam in amplo commentario codicis Medicei 57. 5. : His". tu M 

, humerobi$ iisque praestantissimis codicibus cum essem 
instructus , Planudis codicibus , lectionis varietatem pa- 

rum insignem offerentibus, minüs immoratus sum; ex 
magno eorum numero solum codicem Paris. 2918., quem, 
ubi solus nominatur, simpliciter Par. notavi, ad eam 
partem, quam Aldus edidit, emendandam non sine fructu 
adhibui, ex Taurinensi LX XV II. C. m. 20. foliorum 

aliquot specimén sumsi. 



AV N 

Quae quum ita sint, ea, quae Planudae commentario 
ob conservata veterum oratorum et poé&tarum fragmenta 

da, quin vituperandus etiam Planudes, quod his ipsis, 
quos expavit, locis, elegantissima fragmenta. trans- 

misit: ut libro quarto περὲ εὑρέσεων. „Laori δὲ ἀεὶ 
τὸ ἐπῳδὸν βραχύτερον τοῦ πρὸ αὐτοῦ στίχου συλλα-- 
βὰς τέσσαρας, οἷον στίχος μὲν ὁ πρῶτος, ἤγουν 
δτροφὴ, ἤτοι κῶλον, οἷον" 

Πάτερ υκάμβα, mólov ἐφράσω τόδε; Y 

εἶτα τὸ ἐπῳδόν" 
Τίς 3 cag παρήειρε φρένας; 

εἶτα ἀντίστροφος ἤτοι κῶλον" ^ 
"Ac 3 τὸ πρὶν ἠρήρεισϑα, γῦν δὲ δὴ πολὺ. ὁ 

εἶτα πάλιν ἐπῳδόν" -— 
"rois. φαΐένεαι γέλως. . 

Addo Sapphus fragmentum ex libro περὶ. ἰδεῶν: 
Οἷον τὸ γλυκύμαλον 4 ἐρεύϑεται ἄκρῴ ἐπ᾽ ὄσδῳ, 

"dxgoy ἐπ᾽ ἀκροτάτῳ, λελάϑοντο δὲ μαλοδροπῇες. 5 
Οὗ μὴν ἐξελάϑοντ᾽, ἀλλ᾽ οὐκ ἐδύναντ᾽ ἐφικέσθαι. 

΄ m. MS 2IMOY IIEPI ΤΩΝ .44YTQN ANTIOE- 
TOC EX E 2N. p.677 — 590. 

, 5} IV, ANON YMOY ΠΕΡῚ ETAZEQN. p. 591—597. 

UNS MIXAHA. TOY WEAA40Y IIEPI YNOHKHE 
- DÀiT4N TOY ΔΟΓΟῪ ΜΕΡΩ͂Ν. p. 598—601, 

γι. HIIPOAETOMENA THX PHTOPIKHZ. p.908 
— 610. 

4 Inter Árchilochi fragmenta nr. LXXXIV. ed. Gaisf duo 
versus priores leguntur. 2 Mon. 8. τί, Parr. τίς. tum 
omnes codd, τὰς σάς. 3 Codd,ric, scripsi dc. Io. Sicel. 

Qs 
versum secundum ita profert: τίς σὰς παριῆγε [sie] φρένας, 

ἃς πρίν γ᾽ ἔσχες. 4 Mon. Par. 2977, γλυκὺ μᾶλλον εὑρί;- 
σκεται, Par. 2916, yÀ. μᾶλλον εὑρέϑεται. Ven. yÀ. μᾶλον é— 

φεύϑετα. 5 Mon. Parr. μελαδροπῆες. Ven. μαλοδροπῆες. 

A * — ZEYXNOWILS ΤΩΝ PHTOPIKQ9N IAEQN. p. GOL 

laus tributa est, ad Anonymum nostrum erit transferen- 

- 
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Δίκαιον τοῖς λογιχὴν ἐξετάζουσι τέχνην αὐτὸ τοῦτο 
πρῶτον, ὃ τί ποτέ ἐστι λόγος, ξητῆσαι. «όγος οὖν ἐστι 5. 
κοινὸς ἔννοια ἀνθρωπίνη, xxO^ ἣν τὸ Aoyibsa Jat καὶ 

δηλοῷν Tui» περίεστιν" οἱ δὲ συντόμως ὡρίσαντο" 
»λόγος ἐστὴν ἀνθρώπου γνώρισμα" “ οἱ δὲ ἄλλως »λόγος 
ἐστὶν εὕρημα. μὲν ϑεῶν, ἀνϑρώπων δὲ γνώριαμφες |n ἢ 
χρεσις δὲ ποιότητος ψυχῶν, xod ἣν αἱ τῆς viris gol 10 

ἄγονται ivépyeyat." Abyos μὲν οὖν ἐστιν οὗτος, εἰϑὴ dà ;- 
ron E 

αὑτοῦ δύο, προφορικὸς καὶ ἐνδιάϑετος" ᾿ἀνϑρώπου γάρ; 

φύσεως ἔργον ὁ-λόγος, καὶ δὴ ἅπας ἄνϑρωπορ ME 
τέχνη δὲ προσείληφε τὸ εὖ λέγειν". ἡ γὰρ “τέχην xaÀ- . 

e. 
E] » 

28 

λωσείζει τὸν λόγον" δύο «οὖν, ὡς εἴρηται » δίδη λόγου, 15 

προφορικὸς καὶ ἐνδιάϑεέτος" -καὶ ὃ. μὲν προφρορικὸς, 

καϑ' ὃν διαλεγόμεϑα καὶ συντυγχάνομεν, καὶ πρα- 

φερόμεϑα τοὺς λογισμούρ" ὃ δὲ ἐνδιάϑετος, χαϑ' ὃν - 
καὶ σιωπῶντες καὶ χοιμώμενοι Ao "xoi ἐσμεν". δὲ γὰ d 7 —* 8 

τῷ λαλεῖν μόνον ἦμεν λογικοὶ, ἦν ὅτε οὔκ ἥμεν", δηλο- 20 

γνότε ὅτε σιωπῶμεν" LOpog τοίνυν ἐστὶν οὗτος τοῦ γπρο- 
φορεκοῦ" δήλωσις ἀνϑρώπου προφορικὴ ἔντεχνὸς.““ “4-᾿ ue | 

Ahetor. V. 

— — — 

», 25 
»*, 
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2 ΣΩΠΑΤΡΟΥ ΕΙΣ ΤῊΝ 

πας δὲ ὅρος ἐκ γένους διαφόρου ᾿ καὶ ἰδιότητος σύγκει- 

- ται" τὸ γεγονὸς μέν ἐότιν, ἃ ἀφ΄. οὗ. τέμνεται τὸ πρᾶγμα, 
| περὶ οὗ ὃ ὅρος" διαφορα δὲ ἡ διϊστῶσα απὸ τῶν ὁμοί- 

. ων" ἡ ἰδιότης δὲ ἡ μηνύουσα τὸ ἴδιον τοῦ ὑποχειμένου 
5 πράγματος" καὶ οὗτος τοίνυν ὃ ὅρος εἴδωμεν εἰ εὖ ἔχει. 
δήλωσις, τοῦτο τὸ γένος" διατί; ὅτι δηλοῖ. Ἔστι δὲ 

καὶ ἄλλως δηλῶσαι" καὶ γὰρ καὶ τὰ ἄλογα ζῶα δηλοῖ 
πρὸς ἑαυτὰ τῇ ἰδίᾳ φωνῇ, διὸ προσέϑηκεν, ἀνθρώπου, 

ἵνα ᾿ἀποδιαστήσῃ τῶν ἄλλων" ἐπειδὴ δὲ ἐστι καὶ ἄνϑρω- 
10 πον ἄλλως δηλοῦν διὰ “γευμἄτων, προσέϑηκε τὸ σρο- 

φορική" τὰ γὰρ νεύματα οὐ προφέρξται, ἀλλὰ δείκνυται" 

T0 δὲ ἔντεχνος πρὸς τὴν χρείαν τῆς τέγνης" καὶ οὗτος. 
μὲν προφοριχοῦ ὅρος" ἐνδιαϑέτου δὲ, ἕξις ψυχῆς ἂν- 
ϑρώπου , X«U ἣν λογυκοί ἐσμεν" ἔξισμεν μὲν οὖν τὰ γέ- 

| 45 vog" πᾶν γὰρ ζῶ 05! ἔχει. τινὰ ἕξιν φυσικήν᾽ ᾿ἐπειδὴ δέ 

ἐστι καὶ σώματος ἕξις ἢ ἰσχύος ἢ εἴδους ἢ τοιούτοὺ τι-- 

γὸς, προσέϑηχε ψυχῆς, ἀποδιϊστῶν τῶν ἀλόγων ζώων, 
καἀχεῖνα γὰρ ἔχει ψυχῆς ἕξιν, ὡς ϑυμικὸς μὲν ὁ λέων, 
γωθὴς δὲ 0 ὄνος καὶ τὰ τοιαῦτα. Προσέϑηκχε, (καϑ' 

20 » λογικοί ἐσμεν," τὸ ἴδιον τοῦ ἀνθρώπου διοριξόμενος " 
v ent. δὲ͵ Dvo εἴδη. λόγου, οὕτως εἴδη τεχνῶν, καὶ ἡ μὲν 

. à ἐνδιαϑέτου ἐστὶν, ἡ περὶ ἐνθυμημάτων xol ἐπιζχει-- 

cetur γεγραμμένη, " διδάσκουσα nog δεῖ ἐνθυμεῖ- 
᾿ἦϑαι, καὶ λογίζεσθαι" ὁ δὲ. προφορικὸς οὐχ ὑπὸ μιᾶς 

ES — γἔνεται, ἀλλ᾽ ὑπὸ δύο, τῆς τε γραμματμιῆς καὶ 
τῆς ῥητορικῆς" ἡ μὲν γὰρ γραμματικὴ τὸ ἀδιάπταιστον 

^ αὑτῇ παρέχει, ἡ δὲ δητορικὴ τὸ κεκαλλωπισμένον καὶ 

ἰσχυρόν" πάλιν τῆς ῥητορικῆς Oto τέχναι" ἡ μὲν τὸ καλ-- 
Aog παρέχουσα, ἡ περὶ ἰδεῶν καὶ σγημάτων" ἡ δὲ τὴν 

80 ἐσχὺν διδάσκουσα περὶ τὸ τοῦ παϑητικοῦ καὶ ἀποδεικτι-- 
χοῦ" ὁ γὰρ λόγος εἰς δύο τέμνεται" εἴς T8 τὸ παϑητικὸν 
'καὶ ἀποδειχτικόν" xol παϑητικοῦ μὲν μέρη προοίμια xe 

ἐπίλογοι, ἀποδειχτικοῦ δὲ καταστά σεις καὶ ἀγῶνες. "Eo-. 



EPMOTENOYS TEXNHN 3 
yo δὲ ῥήτορος, νόησις, εὕρεσις , διάϑεσις " νόησις μὲν, 

ὅτι δεῖ τρία ταῦτα νοῆσαι" πρῶτον μὲν, εἰ ἰατρικόν 
ἔστι τὸ ζήτημα" εἰσὶ γὰρ' καὶ ἰατριχὰ καὶ φιλόσοφα 

᾿ ξητήματα" καὶ ἰατρικοῦ μὲν ξητήματος παράδειγμα. O 
| καὶ μεμέληται τῷ ““υσίᾳ ** εὐ ὁ ποιήσας ἐξαμβλῶσαι yv- 5 

ναῖχα φόνον ἐποίησεν" δεῖ γὰρ γνῶναι πρῶτον, εἰ ἔζη, 

σερὶν’ ἐτέχϑη. ὅπερ φυσιχᾶν καὶ ἰατρικῶν ἐστι" φιλοσό- 
gov δὲ ζητήματος παράδειγμα τόδε" ζωγράφῳ τις ὑπ- 
ἔσχετο δώσειν χιλίας δραχμὰς , εἰ τὸ κάλλιστον γράψας 

εἴη" ὁ δὲ ἀπαιτεῖ τὰς χιλίας κὐχλὸν γράψας" φιλόσο- 40 
φον οὖν τὸ ζήτημα, ζητοῦμεν γὰρ, εἰ χύκλος ὃ κόσμος, 

καὶ εἰ ὃ xocuog ζῶν" δεῖ τοίνυν νοῆσαι, πρῶτον μὲν εἰ 

- στολιτικὸν τὸ ζήτημα, καὶ εἰ συνέστηκε) καὶ ποίας στά- 
σεώς ἐστι" τούτων γὰρ] προνοηϑέντων ἐπὶ τὴν εὕρεσιν 
ἐρχόμεθα; ἡ δὲ εὕρεσίς ἔστιν ἡ τῶν ἐνθυμημάτων now 15 

κιλία τοῦ εὑρεῖν, τί εἴπωμεν, «ἢ δὲ διάϑεσις ἡ τὰ εὗρε- 
ϑέντα χατὰ τὸν οἰκεῖον τάττουσα τόπον. 

Περὶ τέχνης καὶ ἐμπειρίας καὶ ἐπιστήμης. 

Τριῶν δὲ ὄντων, v ὧν τὸ πρᾶγμα συνί ταται; 

τέχνης. φημὶ καὶ ἐπιστήμης καὶ ἐμπειρία, pyuyxoioy 10. 

ξητῆσαι, τί ποτέ ἐστιν ἡ. ῥητορική . Τρεῖς μὲν. εἰσὶν» al 
περὶ παντὸς πράγματος ζητήσεις, τίς ἢ τέχνης, Xo. τίς 

ὃ τεχνίτης, καὶ πῶς τὸ. ἔργον αὑτῆς ἐργασώμεϑα ", . i$ 
. TO, τίς ἥ τέχνῃ, ζητητέον, πότερον ἢ τέγνη j ἐπιστήμη. 

7. ἐμπειρία ἐστὶ, χαί ὅπως τὴν ἀρχὴν γέγονξ, καὶ τίς ἡ 25 

ἐξ αὑτῆς ὠφέλεια" ἀναγκαῖον οὖν καὶ ἡμᾶς κατὰ ταῦτα 
τὸν περὶ τῆς ῥητορικῆς λόγον διεξελϑεῖν᾽.. ἴδωμεν ᾽ οὖν 
πρῶτον, TL ,διενηνόχασιν ἑαυτῶν ἡ τέχνη xol ἡ im- 
᾿στήμη καὶ 1 ἐμπειρία. Ἐπιστήμη μὲν οὖν ἐστιν ἀδιά- 

πτωτος τῶν ὄντων προσφορα᾽ τί ἐστι τοῦτο; τὸ ἀεὶ 30 
τὰ αὐτὰ περὶ τῶν αὑτῶν γιγώσκχϑιψ,. xc μήτε καιροῖς 

4 Cf. Theon, Prog. eI. p.165, 2 Cod. ἐξαμβλῶναι; 3 Cod, εἴδομεν». 

l.. mE 
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4. /  - ΣΩΠΑΤΡΟΥ ΕἸΣ ΤῊΝ ὶ 

ἝΝ , . 
pre προσώποις μεταβαλλομένην ἔχειν τὴν εἴδησιν, ὅπερ 
φιλοσοφίας oixeiov* ἀεὶ γὰρ τὸ σφαιροειϊδὴ εἶναι τὸν 

5 ϑανουσα" ἡ δὲ τέχνη κοιγὸν μὲν ὅρον ἔχει" σύστημα ἐχ 

καταλήψεως : συγγεγυμνασμένον πρός τι τέλος εὔχρη- 

σίον τῶν ἐν τῷ βίῳ. Διενήνοχε δὲ ἡ τέχνη τῆς ἐπι- 
στήμης, τῷ μὴ αἀδιαπτώτῳ χεχρῆσϑαι τῷ σχοπῷ, ἀλ- 
λὰ μεϑαρμόξεσϑαι πρὸς πρόσῳπα καὶ χαιροὺς, ὥσπερ 

10 o; ἰώμενοι, ἵνα κατ΄ ἰατροὺς εἴπωμεν, ζητοῦσιν ὥραν,᾿ 
χώραν, ἡλικίαν, καὶ τῷ ΖΦχύϑη μὲν νοσοῦντι ϑερμὰ ἐπ-" 
ἀγουσιββοηϑήματα, διὰ τὴν φύσιν τῆς χώρας καὶ τὸ 
πάνυ ψυχρὸν, τῷ δὲ ᾿Ινδῷ ψυχρὰ διὰ τὸ ϑερμὸν τῆς - 
χώρας, καὶ πρεσβύτῃ καὶ νέῳ διαφόρως. H δὲ ἐμπει-- 

15 ρία ἕξις τίς ἐστι τοῦ πραχϑέντος ἀπομιμητικὴ, ἤτοι ὥλο- 
γὸς τῶν προχειμένων τριβὴ, ἤτοι ἐχμίμησις τοῦ πραχϑέν- 

3 , , , Y , ΕΣ 1 et 

τος, ἐξ ἀδιαχρίτου χρίσεως. Κατα παντας ovv τοὺς 0-- 
. . LY ΄“ἷ , : , ᾿ 

ρους τὸ εἰχῇ καὶ ἀδιακρίτως καὶ ἀγνοουμένης αἰτίας". 
, 3 . , , d “ὦ RJ ,ὔ 

πράττειν TL ἐμπειρία ἐστί" διενήνοχε δὲ τῶ ἐκείνην μὲν 

20 xol ἀμείβειν xol προστιϑέναι καὶ ᾿χατὰ τάξιν τινὰ τρέ- 
'"*.e? “8. 

. e δεῖν jur ἀῤξίας. μέντοι" τὴν δὲ ἄνεὺ αἰτίας ταῦτα γι- 

"et vgkeiy* 3 γὰρ ἐμπειρίᾳ ̓ ϑεραπεύων ἑωρακὼς. ἐχ φλεβο: 
: ἐγμάξς "A Ada yéoy ὑγιάναντα, ἤδη καὶ πρεσβύτῃ τοῦτο 

m ROU Ges ἠδίκησέ τε xol ἔβλαψε" καὶ ψυχροποσίαν ἐν ϑέ- 
35st Qu. ̓δδομένὴν ἑωρακὼς ἔδωχὲν ἐν χειμῶνι, καὶ τὸ αὐτὸ 

τοιαῦται εἰσιν. Τί δ᾽ Gy εἴῃ τούτων ἥ ῥητορικὴ ξή- 

, τησιβ j ὅσοι μὲν οὖν σεμνύνειν αὑτὴν βούλονται, ἐπιστή- | 

pa εἶναι λέγουσι λέγοντες, ὡς ἀεὶ ταὐτὰ περὶ 2 τῶν 

.80 αὑτῶν ἔγνωχε xol ἀεὶ τοῖς αἱ τοῖς ᾿ κεφαλαίοις τὸν στο-᾿ 

. χασμὸν τέμνει, καὶ τὸν ὅρον ὁμοίως " ὃ δὲ Πλάτων" δια-- 

βάλλων ἐμπειῥίαν εἶναί φησιν" ἡμεῖς δὲ φαμεν, ὅτι. οὔτε 

P "1 Cod. καταλείψξως, 4. God. φξαῦτας 58. Gorg. e. 18. p. 465.8. 

οὐρανὸν ᾿καὶ τὸ ἀεικίνητον τὸ πᾶν, καὶ τὸ ἀϑάνατον | 
(0. τὴν ψυχὴν. ἡ φιλοσοφία οἶδε, μηδὲν τούτων μεταμαν-. 

᾿ στέποιηκὼς ἀπώλεσεν" αἱ “μὲν οὖν διαφοραὶ αἱ τούτων 



͵ . 

ἙΡΜΟΓΈΝΟΥΣ TEXNHN - ὅ 
ἐπιστήμηρὶ οὔτε ἐμπειρίας, ἐστίν" εἰ γὰρ. φαίνεται ὄργε-᾿ 

ζομένῳ μὲν δικαστῇ ἄλλως προσφερόμενος, κατεπτηχότε 
δὲ ἄλλως, ὅπερ. καὶ Θουχυδίδης περὶ Περικλέους λέγει" 

Qr, εἴπου ἴδηι * τὸν δῆμον παρὰ καϊρὸν ὕβρεν Φαῤῥοῦν- 
τα, λέγων κατέπληττεν ἐπὶ τὸ φοβεῖσϑαι, καὶ δεδιότων g 

αὖ πάλιν τὸν λόγον ἀντικαϑίστη πάλιν ἐπὶ τὸ ϑαῤῥεῖν. 

πῶς ἂν εἴη ἐπιστήμη καιροῖς καὶ πβοσώποις καὶ χρείαις 

καὶ πράγμασι μεταβαλλομένη ; ὅταν δὲ τῶν παρ᾽ αὑτὴς 
» (4 3 ? LI » € [4 » T) . 

πραττομένων y αὐτιαν «o 605) 0 πράττων , διατί τοδὲ 

τι πράττει, ἢ τόδε τι ἐναλλάττει;, πῶς ἂν εἴη ἐμπειρία; 

αὐτὴ γὰρ ov μίμησις ἀλλ᾽ εἴδησίς ἐστι. Τέχνη͵ οὖν ἂν 
εἴη" τεχνῶν δὲ εἴδη τρία, ϑεωρητιχὴ, πραχτικὴ, μιχτή" 

καὶ ϑεωρητιχὴ μὲν ἔστιν, ἧς τὸ πέρας οὗ βεβαιοῦται 

πράξει τινὶ," οἷον γθαμματιχη " ἐδεώρησε γάρ, ὅτι τὰ 
εἰς &Ug ὀξύνεται, χαὶ ἀπέδειξε, καὶ τὸ πᾶν αὐτῆς στε- 

πέρανται. * Καὶ οἱ ZCrwixel δὲ, καὶ οὗτοι γὰρ κράσεις 
στοιχείων τιγὰς ϑεωρήσαντες, 3j τινος τῶν τοιούτων ἐστὶν 

αὐτοῖς ἀεὶ ζήτησις, πλέον μὲν οὐδὲν προσέϑεσαν. Πρα- 

χτικαὶ δὲ πᾶσαι μὲν at βάναυσοι, καὶ ἢ 5 μουσικής Hoar- 

15* 

v&b γὰρ xol αὑτὴ τῇ ψυχῇ, ἢ λύπην. ἰᾶται , 2 ̓ χαρὰν 20 - 

ἐμποιεῖ ἢ ἡδονήν" μικτὴ δὲ ἡ ἰατρικὴ , xal γὰρ ϑεωρη-: 

τιχκὸν ἔχει λόγον, καὶ. πρακτικήν τινὰ ἐπαγωγήν" Pu. | 

γὰρ, πῶς δεῖ ἰάσασϑαι, xoi λέγει τὸν περὶ αὑτοῦ λό- 
7ον, xal προςφτέϑησι τὸ ἔργον" ἔστιν: οὖν καὶ ἡ ῥητορι- - 

xp μικτῇ, ϑεωρητικὴ καὶ πραχτίκή"͵ καὶ γὰρ ἐθεώρησε 25 
καὶ λόγον εἶπε καὶ πρᾶξίν τινα ἐπήγαγε τῷ πέρατι d 
ψυμβουλεύσασα, ἢ δικασαμένη. Τὸ yag: πανηγυρυκὸν 

| αὐτῆς τοῦ ϑεωρητικοῦ ἂν εἴη μόνου. δΔιμλαβόντας, οὖν 
ἡμᾶς περὶ τοῦ ὁποία τέχνη ἐστὶν, ᾿ ἀναγκαῖον καὶ ὑπὸ- 

ϑὲν ἤρξατο καὶ fxev διαλαβεῖν. Ἦν μὲν ἄνωϑεν παρὰ 30 
τοῖς ϑέοϊς" τοῦτό φασιν Ὅμηρον ἐνδείχνυσϑαι λέγοντα "δ 

Oi «δὲ ϑεοὶ πὰρ Ζηνὶ καϑήμενον ἡχορόωντο" 

- 

4 Cod. εἶδοι. Thuc. Tl. 65. 5 Cod. αὐτοῖς πεπαϊρέωται. 6I. 4. 1. 
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᾿ἤχμασε δὲ ἐν τοῖς ἥρωσι, χαὶ ὃ μὲν Πλάτων 5 xol roU- 

vou αὑτῆς àx τούτου δίδωσι, παρὰ τὸ εἴρειν χαὶ λέγειν" 

τοὺς. γὰρ ἥρωας διαλεχτικοὺς οἶδε καὶ ῥητορικχούς" φαί- 

ψεται δὲ xol ὁ ποιητὴς παντοῖα εἰδὼς ῥητορικῆς πα- 
δ ραδείγματα . τὸν μὲν γὰρ ταχὺν καὶ σύντομον χαὶ ἀπο-᾿ 
δεικτικὸν ῥήτορά φησι λέγειν νιφάδεσσιν δμοιὰ, καὶ τὰν 
συχνὸν xol σύντομον, οὐδὲν δὲ ἧττον ἀποδειχτιχὸν, παῦ- 
ρα μὲν, ἀλλὰ μάλα λιγέως" οἶδεν δὲ τὴν ἀταξίαν τῆς 
δημαγωγίας καὶ τοὺς ἀδιακρίτως καὶ ἀτέχνως 7 λέγον-- 

10 τας, ὁποῖοί ποτέ εἰσιν, ὥσπερ τὸν Θερσίτην" 

Ὅς ῥ᾽ ἔπεα φρεσὶν jaw ἄκοσμά τε πολλά τε 305.9 

Καὶ πρῶτόν ye ἁπάντων γενέσθαι φασὶ παρ᾽ .«4ϑηναίοις 
᾿ λόγον εἰπεῖν κατηγορικὸν, χατηγοροῦντα Θησέα & ἐπὶ τῷ 

᾿ϑανάτῳ Ἱππολύτου , μεταξὺ δὲ σβεσϑῆναι" τῶν γὰρ 
18 τυραννίδων ἐν ταῖς πόλεσι γενομένων ἀναγχαίως ἢ ῥη- 

᾿ τορικὴ πρὸς ἐλευϑερίαν σπουδάξουσα καὶ ἐναντία οὖσα 

ταῖς τυραννίσιν ἔγχλημά τε ἣν καὶ ἐπικίνδυνον γίνεσθαι. 
. ἐν δὲ “Σικελίᾳ λέγεται. Φάλαριν δημαγωγικὸν λόγον — 

sy χαὶ vrayayétcOo,? τὸ πλῆϑος πιϑανότητι, ὦστε 
20 Καὶ εἰς τυραννίδα ἐλϑεῖν᾽ μετὰ δὲ ταῦτα Κόραξ πρῶ-- 

τον ἁπάντων συνεστήσατο διδασχαλίαν περὶ ῥητορικῆς " 
οἱ γὰρ πρὸ αὐτοῦ ἐπιτηδεύοντες τὴν τέχνην ὡς ἐμπειρίᾳ 
τινὶ καὶ ἐπιμελείᾳ χρώμενοι ἐπετήδευον, χαὶ οὗτος μὲν 
οὗ μετὰ λόγου καὶ αἰτίας, οὐδὲ τέχνης τινός. Τούτοῦ 

28 δὲ τοῦ Kógoxoc Τισίας γέγονε nonis, περὶ οὗ λέγεταε 

τοιοῦτόμ τι. Τισίαν συνθέσϑαι τῷ ΑΚόρακι χιλίας 

δραχμὰς , -ἡνίχα ἂν dv δικαστηρίῳ ἀγωνιζόμενος τὴν 
πρώτην vixi γικήσειεν" ὄντος δὲ πρεσβυτέρου τοῦ Κό- 

Qoxog οὐ προήξι. ày δικαστηρίῳ, ἐπὶ τῷ τῇ τελευτῇ TOU 

80 Kopexog κερδᾶναε τὰς ἐπαγγελίας" ἐγράψατο οὗν, αὐτὸν 

6* Cratyl. p. 598, Ὁ. — 1.4. ὃ abest a Cod. — 1.6. Tl. T. 
222. et 1, 7. Il. 7.215. 7 Cod. ἐντέχνως. — 8 Cod. εἴδη, IJ. B. 

313, — 9 Cod. ὑπαγέσϑαι. " —— 
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ὃ Κόραξ χρέος, καὶ τοῦτο. μόνον εἶπε τοῖς δικαστοῖς " 
ὅτι ἐὰν ἡττηϑῇ por Τισίας.. τὴν τοῦ χρέους γραφὴν, 
ὀφείλει μοι δοῦναι τὰς χιλίας, τὴν yap πρώτην δίκην 
γενίχηκε xata: τὴν συνθήκην. 0 δὲ Τισίας τὸ ἐναντίον 

ἀπεχρίνατο λέγων, ὅτι && μὲν ἡττήϑην τὴν τοῦ χρέους 5΄ 
- γραφὴν, ovx ἀφείλω δοῦνει, νενίχηχα γὰρ τὴν τοῦ χρέους 
γραφήν" τοιούτων γὰρ ἀποχρίσεων ῥηϑεισῶν εἰς ἀπο- 
ρίαν μὲν ἦλθον, ol δικασταὶ, ἐβόησαν δὲ, χακοῦ Ko- 

ῥαχος καχὸν UV. Ζηλος οὖν eig τούτους πολὺς τῆς 

τέχνης γέγονε, xo Τοργίαρ 0 “Ἰεοντῖνος κατὰ πρεσβείαν 
. λϑὼν ᾿4ϑήνησι τὴν τέχνην τὴν συγγραφεῖσαν παρ᾽ αὖ- 
τοῦ ἐκόμισεν, καὶ αὐτὸς ἑτέραν προσέϑηκε καὶ μετ᾽ αὖ- 
τὸν ᾿Αντιφῶν ὃ ἹῬαμνούσιος, ὃ Θουκυδίδου διδάσχαλος 

λέγεται τέχνην γράψαι". μετὰ ζαῦτα δὲ ᾿Ισοκράτης ὃ 
ῥήτωρ καὶ πᾶσαι μὲν αὗται δημαγωγικαὶ τέχναι εἰσὶν. 15 
οὐδὲν περὶ στάσεων ἔχουσαι κεφάλαιον, 19 ἢ τούτων 

τῶν νῦν ἐπιτηδευομένων; πιϑανότητος δέ τινος, πῶς 

δεῖ δῆμον ὑπαγαγέσϑαι. Καὶ ὅτε μὲν χρῶνται λέγοντες | 
ol παλαιοὶ τέχνῃ; ὡμολόγηται, φαίνανται γὰρ τὰς αὐ-. 

τὰς ὑπαϑέσεις ἐν διαφόροις λόγοις xol διαφόροις ῥητοῖς 20 
ῥήτορες ἀεὶ ὁμοίως μελετῶντερ, καὶ τὴν στοχαστικὴν 
ἀεὶ στοχαστικῶς χαὶ τοῖς αὑτοῖς χεφαλαίοις, καὶ τὴν 

πραγματικὴν τοῖς "τῆς πραγματικῆς" δῆλον οὖν, ὡς πα- 

φαδύσει τινὶ ταὐτὰ ἐγίνωσκον" αἱ μὲν οὖν γραφεῖσαϊ 
περὶ τούτων οὐ διελάμβανον" ὅτε δὲ καὶ δικανικαὺ τέχναι 28 

ἦσαν γεγραμμέναι παρ᾽ αὐτῶν, δηλοῖ Ἰσοχράτης λέγων" 

λοιπὰν δὲ ἡμῖν εἰσιν οἱ πρὸ. ἡμῶν γεγονότες καὶ τὴν 

χαλουμένην τέχνην συγγράψαι τολμήσαντες , οὖς οὐκ 

ἀφετέον ἀνεπιτιμήτους, οἵ τινὲς οὔτε ἔσχον τὸ δικάξε- 

σϑαι διδάσχειν, ἐκλεξάμενοι "τὸ δυσγερέστερον τῶν γνοη- 30 
μάτων" αὗται μέν τοι al δικανικαὶ τέχναι οὐδαμοῦ σώ- . 

MEM τς 

0. 

10 Cod, χεφαλαίων. 
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ζονται" εἴτε οὖν ἐν αὐταῖς τὰ κεφάλαια ταῦτα καὶ αἵ 
. στάσεις, ἐπενοήϑησαν, εἴτε xol ἄλλως ix διδασχαλίας 

αὑτὰ παρέλαβον, δῆλον ὅτι αὐτοὶ τέχνῃ μετῴεσαν, καὶ 
δῆλόν ἐστιν &q ὧν τὰς ὑποϑέσεις πάντες ὁμοίως ushe- 

"b τήσαντες φαίνονται. Ἤχμασε δὲ xo ὑπερβολὴν ἐν τῇ 

᾿δημαγωγίᾳ χατὰ τὸν Δημοσϑένους χαιρὸν ἡ ῥητορικὴ , 

. μετὰ δὲ ταῦτα ἐπὶ τῆς ᾿Αντιπάτρου βασιλείας, ἡνίκα 
“ΥὙπερίδης μὲν ἐγλωσσοτομήϑη, ; Δημοσϑένης δὲ ἀπέϑα-. 

γεν" ἐνενήχοντα δὲ xol ὀχτὼ λέγονται ἐχδοϑῆναι ἐξ 

40 “4ϑηνῶν ῥήτορες" πάμπολλοι δὲ ἀπὸ πάσης τῆς “ λλά- 
δὸς. Φοβερὸν δὲ τὸ τῆς ῥητορικῆς yéyavev, καὶ ἡμάρ- 

τηται τῶν Μαχεδονιχῶν χαχῶν κατεχόντων τὴν Ελλαδα" 
ἡνίχα δὲ ἡ Ῥωμαίων ἤχμασεν ἀρχὴ καὶ πολιτεία σώφρων 

κατέσχε τὰς πόλεις μάλιστα ἐπὶ “ἀδριανοῦ xol dvrwvi- 

15 vov, ῥητορικῶν xai φιλολόγων! βασιλέων, αὖϑις αἱ τέχνας 
συνετάϑησαν" φαίνεται μὲν γὰρ καὶ ὁ Κικέρων καὶ ἔτε - 
τούτων πρεσβύτερος ὧν ταύτην τὴν ῥητορικὴν τέχνην 
ἐπιστάμενος, ἐξ ὧν δῆλον ὅτι ἐσώζετο" τῶν δὲ γῦν qé- 

 "gouévov τεχνικὸς πρῶτορ “Ἰολλιανὰς φαίνεται ἑπτὰ μό- 
20 veg στάσεις εἰπὼν, καὶ Ἑρμαγόρας uet αὑτὸν πέντε, 

. μετὰ τούτους 0 Μινουχιανός. “έγεταν δὲ πρῶτος ὁ 
"“Μινουκιανὸς εἰς τὰς ÓtxotQsig στάσεις διελεῖν, xal ὀνό- 

ματα ἀπὸ τοῦ σχοποῦ τῆς ἀπολογίας ποιησασϑαι", με- 
τὰ δὲ τοῦτον “Ἑρμογένης ἐγένετο, γένει μὲν ix Ταρσοῦ 

25 τῆς Κιλικίας, ὑιὸς Καλλίππου ** νεώτερος, σφόδρα Tav- 

τὴν τὴν τέχνην συνθείς" λέγεται γὰρ ὀχτωκαιδεκαἕτης 
προσελϑεῖν ᾿Αἀδριανῷ τῷ βασιλεῖ λέγων" ,,ἴκω σοι βασιλεῦ 
ῥήτωρ παιδαγωγούμενος, ῥήτωρ ἡλικίας δεόμενος" “ γενό- 
μενος δὲ εἴχοσι͵ πέντε irov λέγεται παντελῶς ἐκστῆναι, 

80 ὥστε wol ἀγνοῆσαι, ἃ αὐτὸς συνέθηκεν. ὋὉ μὲν οὖν 
βίος αὐτοῦ οὗτος, δεῖ δὲ καὶ περὶ τῆς προχειμένης τέχνης 

41 Cod. χαλλίπου. 
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διαλαβεῖν . Ζηταῦσί τινὲς πρῶτον, τί δήποτ τέχνην δη- 

τορικὴν ἐπιγράψας τὸ βιβλίον οὔτε ὅρον ῥητορικῆρ, ἐξέ- 

ϑετο, αὔτε ἀπόδειξιν, ὡς τέχνη ἢ ῥητορικὴ, πλὴν ἀφα- 

γῶς ἐν τῷ προοιμίῳ" οὔτε ὅλως περὶ τῶν τοιούτων, διέ- 

λαβε, καίτοι γε τὸν διδόντα λόγον περί τινος τέχνης 5 

χρὴ τρία ταῦτα" τρεῖς γάρ adi ζητήσεις περὶ παψτὸς 

πράγματος" τίς ἡ ἡ τέχνη, «τίς 0, τεχνίτης καὶ πῶς τὸ ἐρ- 

yov' τὸ ἐν αὑτῇ ἐργασώμεϑα, Ἕν μὲν οὖν τῷ τίς L 
τέχνη δειχϑῆναι πρῶτον μὲν, ὅτι τέγνη, δεύτερον δὲ o- 

ποία 'τέχνη, γρίτον δὲ, εἰ καλλιτεχνία, εἰ ψευδοτεχνία" 10 

ἐν δὲ τῷ τίς ὁ τεχνίτης, εἰ φιλοσοφήσει ὁ ῥήτωρ, ci νό- 
μους ϑήσει ὃ ῥήτωρ,, τίς πατέ ἐστιν ὃ ῥήτωρ. περὶ δὲ 
τοῦ τρίτου μόνον διαλαμβανει" αἰτιῶνται μὲν οὖν ταὺ- 
τὸν τινες διὰ τοῦτο. O δὲ Πορφύριος ἀπολογούμενας ὑ- 

πὲρ τοῦ Μινουχιανοῦ τὸ αὐτὸ ἔγκλημα ἐγκαλουμένου, 15 | 

xoi γὰρ ἐχεῖνος εἰπὼν, ὅτι ὃ ῥήτωρ ἐρεῖ πᾶν ξήτημα πο- 
Avrixóv, QU προσεδίδαξεν, οὔτε τίς ὁ ῥήτωρ, οὔτε τίς ἢ. 
ῥητορικὴ, ταύτην τὴν ἀπολογίαν προτείνεται, ἥτις καὶ 

ὑπὲρ Ἑρμογένους; ἁρμόσει λέγεσθαι" φησὶ yag, . ÓTL OU 

περὸ ταύτης τῆς ῥητορικῆς διελάμβανεν, ἀλλὰ περὲ μό- 20. 

γου TOU δικανιχοῦ καὶ συμβουλευτικοῦ. Περιττὸν οὖν 

μέρους ἐξέτασιν ποιθύμενον περὶ πάσηρ λέγειν τῆς τέχνης" 

Καὶ ἡ μὲν ἀπολογία αὕτη, ἴδωμεν δὲ, εἰ εὖ ἔχει, χαὶ ε- . 

πωμὲν ἐπ᾽ ἀμφότερα λόγους βεβαιοῦντας καὶ ἀνασχευά- ν΄, 

ζοντας τὴν ἀπολογίαν. Οἱ μὲν otv φιλονείκως ἀνασχευα- $5 
ζοντες τοιούτοις χρῶνται λόγοις, ὅτι περὶ πάσης τέχνης 

διαλαμβάνει, καὶ οὐκ ἀληϑὴς ἃ Πορφυρίου "λόγος" πρῶ- 
TOv μὲν γὰρ αὐτὸς ὁ τεχνικός φησι, κὰν ταῖς βουλᾶῖς, 
κὰν τοῖς δικαστηρίοις καὶ πανταχοῦ"“ τὸ δὲ πανταχοῦ 

σημαίνει, τὸ πανηγυρικὸν διὰ τὸ πλείονας, φησὶν, εἶναι 30 

καὶ τόπους χαὶ καιροὺς τοῦ, πανηγυρικοῦ" ἔπειτα παρα- 
κατιὼν πάλιν αὑτὸς λέγει" καὶ γρὴ τοῖς ἐγχωμιαστὶκχοῖς 
ἀκολουϑοῦντα τόποις χρῆσϑαν τοῖς ἐμπίπτουσιν" (gre 

hj 
f 
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. αὐτὸς ὃ τεχνικὸς οἶδεν "τὸ πανηγυρικὸν dveyóutvov τοῖς 
δύο ταύτοις" 0v μόνον δὲ ἐχ τούτων ἐστὶν ἀποδεῖξαι, ἀλ-- 

λὰ καὶ ἐξ αὐτὴς τῆς φυσεὼς τῶν πραγμάτων" οὔτε γὰρ 
συμβουλεύων δύνασαι συμβουλεῦσαι πόλεμον, μὴ ἐπαινέ-- 

b σας τὸν πόλεμον, οὔτε ἀποτρέπων μὴ ψέξας , καὶ κατη-- 

γορῶν δὲ ἐν δικαστηρίῳ πλείονα ποιήσεις τὸν ψόγον, xci 

ἀπολογούμενος τὸν ἔπαινον" καὶ μάρτυς ὃ Δημοσϑένης 

τὸν περὶ τοῦ στεφάνου λάγον τέλειον ἑαυτοῦ συγγέγρα-: 

φὼς ἐγκώμιον, xal ὁ Αἰσχίνης τὸν κατὰ Τιμάρχου τέ- 

40 λεῖον ψόγον" χαὶ κατὰ πάντα πᾶς ἐπίλογος. 7 ψόγον 
ἔχει ἢ ἔπαινον" ἤδη δὲ xoi τέλειον ξήτημα εὕρηται διῶ 
μόνων τῶν .ἐγκωμιαστικῶν τύπων πρααγόμενον, οὗ ὁ 
'Opoc οὗτος" νόμος τὸν λαχόντα δαδουχεῖν δοχιμάξεσθϑαι" 

᾿Αλκιβιάδης ἔλαχε δαᾳδουχεῖν καὶ δοκιμάζεται" ᾿ἐντοῦϑα 

15 γὰρ ὁ μὲν κωλύων δαδουχεῖν αὐτὸν ἀπὸ πάντων ψέξει ; 

. καὶ ἀπὸ TOV προγόνων, λέγων τοὺς Αλκιαιωνίδας ἀεὶ 

πρὸς ϑορύβους καὶ στάσεις ὁρᾷν , καὶ τὴν ἀνατροφὴν 

αὑτοῦ, ὡς εἴη παρὰ Πολλίωνι 3 αἰσχρῷ καὶ ἑπονειδίστῳ, 

καὶ τὰς πράξεις, ὡς ἀσχευής" ἐστιν, καὶ ἀγαλμάτων τινὲς 

40 καϑαιρέσεις γεγόνασιν vm αὐτοῦ, xoi τῶν ἑρμῶν περι-- 

κοπὴν καὶ πρὸς. τούτοις δὲ προδοσία, ὃ Δεκελείας ἐπι- 
τειχισμὸς, καὶ πάντα ὅσα ἐν τῷ Πελοποννησιαχῷ φυγὼν 

"“ϑηναίοις ἐποίησεν, core τελέως ἂν εἴῃ ὃ ψόγας" ὃ δὲ᾽ 

συμβουλεύων γενέσϑαι" πάλιν ἀπὸ προγόνων ἐπαινέσει 

45 ἐξ αὐτῶν τῶν ᾿Ζλχμαιωνιδῶν" ὅτι αὐτοὶ καϑεῖλον τοὺς 

τυράννους xol δημοχρατίαν πεποιήκασι, καὶ ἀπὸ Πε- 
ρικλέους͵ ϑείου αὐτοῦ xol ἀπὸ ToU πατρός" καὶ πάλιν 
τὴν ἀνατροφὴν ἐπαινέσει. παρὰ “Σωκράτει λέγων dv- 

τὸν γεγενῆσθαι , ἀγαϑῷ ἀνδρὶ, καὶ τὰς πράξεις ϑαυ- 
τ μάσει, τὴν Κύξικον λέγων, ἐν ἢ διακοσίας τριήῤεις συν- 

ἐλάβετο τῶν “Τακεδαιμονίων , ἤδη ἀπειρηχυίας" παντελῶς, 

42 Zopyrum ejus paedagogum - vocat Plut. Ale. 7. — 1.21. 
Cod. —B I 
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τῆς "AOuvatov δυνάμεως, καὶ διὰ πάντων ἔσται τέλειον 

ζήτημα" πῶς οὖν οὐκ ἐμπεριέχεται τὸ πανηγυρικὸν τού- 
τοις τοῖς μέρεσιν, ὅπου καὶ ζήτημα ὅλον ψόγον τε ἔχεν; 
καὶ ἐγκώμιον" ἢ πῶς οὐκ ἐμπεριέχεται X0 πανηγυρικὸν, 
ὕπου ἴσμεν χαϑολιχὸν κανόνα" ὅτι πᾶν πρᾶγμα καὶ πᾶ- 5 

σα τέχνη τὰς αὐτὰς προτάσεις καὶ ἐπαγγελίας ἔχουσά 

τινι ἐχείνου ἐστὶν, οὗ τὸν σκοπὸν ἔχει καὶ τὴν πρότασιν" 

εἰ οὖν τῷ πανηγυρικῷ ἐπαινέσαι xal ψέξαι σχοπός ἐστιν» 
ἔστι δὲ καὶ ἐν τῷ συμβουλευτικῷ χαὶ δικανικῷ ταῦτα, 
πῷς οὐκ Qv sl ἐν αὑτοῖς καὶ τὸ πανηγυρικὸν, καὶ ἔτι πρὸς 40 

τούτοις καὶ ταῦτο συντελεῖ πρὸς ἀπόδειξιν, ὅτι πτἂὥν εἶδος 

τῷ γένει ταὐτόν ἐστι καὶ ov διάφορον" εἰ γὰρ ἐστί τι 
Lov καὶ ἵππος καὶ χύων καὶ ἄνϑρωπος, 3 7] ζῶον ταὐτόν 

ἐστι τῷ γένει" sb 7ὰρ τὰ τοῦ ζώου ἔχϑι, καὶ εἰ πρὸς ἑαυ- 
τὰ διαφορὰν ἔχει, ̓ἀλλὰ πρὸς τὸ γένος οὐκ ἔχει" ἔστω οὖν 15 

τὸ πανηγυρικὸν διαφορὰν μὲν ἔχειν πρὸς τὸ δικανιχὸν 

χαὶ συμβουλευτικὸν, oU. μέντοι πρὸς τὴν ῥητορικὴν ἔχεν ^ ^ 

διαφοραν". ἐπιγράφων ovv τέχνην δητορικὴ καὶ mol 
τούτων διέλαβεν" εἰ μὲν γὰρ ἐπέγραφε “τέχνη δικανικοῦ 
xc συμβουλευτικοῦ" , &LXOT GG περὶ μέρους διελαμβάνεν" ἡ 20 

δὲ πρότασις τὸ πᾶν ὄνομα τῆς τέχνης ἔχει αὐτὴ καὶ τοῦ- 

το περιείληφεν. δἰ. δὲ καὶ ἐξουσίαν δοίη τις μὴ περιειλη- 

φέναι, καὶ αὐτὸ τοῦτο πταῖσμα ἐστιν, ὅτι γένους enar 

γειλάμενος γράφειν τέχνην, ὡς αὐτοὶ. φασιν,. εἰδῶν μόνων 

ἔγραφε, xal οὐιπάντων τῶν TOU γένους. ἡ γὰρ ἐπιγραφή 28 

ἐστι, τέχνη ῥητοριχῆ,. ἢ δὲ ῥητορικὴ τὰ. τρία εἴδη περιέ-. 

χει,. ὧστϑε πάντως τὸ εἰπεῖν ἀναγκαῖον. ἢ οὖν. εἶπε᾽ καὶ 

οὐχ ἁρμόξει ἡ ἀπολογία, ἢ μὴ εἰπὼν χατὰ τοῦτο πταίει" 

καὶ ταῦτα μὲν πρὸς τὸ ἀνατρέψαι τὸν Πορφυρίου λόγον" 
εἰ δὲ ϑέλοιμεν αὐτῷ συνηγορῆσαι καὶ ἀνασχευάσαι τὰ προς- 50 

τεϑέντα οὕτως ἀνατρέψομεν, καὶ ἐφ᾽ ἕχαστον τούτων ἔλ- 

ϑώωμεν. Τὸ μὲν ovv λέγειν, € ὅτι αὐτός ge κὰν ταῖς fov- 

λαῖς xcv τοῖς δικαστηρίοις καὶ πανταχοῦ“ ἑτέραν ἔχει ἐξή- 
M 
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γῆσιν, ἣν ἐν τῷ ῥητῷ ἐροῦμεν" καὶ οὗ σημαΐνει τὸ πανη- 
yvgixóv . TO δὲ δὴ λέγειν, ὅτι τοῖς ἐγκωμιαστικοῖς ἄκο-- 
λουϑοῦντα τόποις χρῆσϑαι τοῖς ἐμπίπτουσιν, αὐτὰ τοῦτο 
μαρτυρεῖ, ὅτι οὐ περιέχεται" οὗ γὰρ ὁ ἐπιτάττων γρῆσϑαε 

5 γραμμᾳτικῇ ἤδη καὶ γραμματικός ἐστιν, οὐδὲ 0 ἐπιτάττων 

᾿χρῆσϑαι ἰατρικῇ ἤδη xol ἰατρός" ἐστιν, οὐδὲ ὁ ἐπιτάττων 

οἰχοδομεῖν οἴχίαν ἤδη καὶ τέχτων, ὅταν εἴπῃ yonoOot 

πρὸς τὴν θείαν, οὕπω καὶ τοῦτο διδάσκει" τὸ δὲ annt λέ- 
γειν, OTL ἣ φύσις τῶν πραγμάτων οἶδεν ἐ ἐμπεριεχόμενον, τὸ 

40 πανηγυρικὸν, xoi μάλιστα ἐν οἷς τὸν περὶ τοῦ στεφάνου 

καὶ τὸν κατὰ Τιμάρχου προφέρουσι" τοσοῦτον ἐροίμεν, 

ὅτι πᾶν πρᾶγμα περιεχόμενον ἀπό τινὸς τὴν μὲν ἑαυτοῦ 

φύσιν ἀπέβαλεν, ᾿ἐκεῖνο δὲ γίνεται, περὶ ὃ ἐστι χαὶ ὑφ᾽ 

οὗ περιέχεται, ὡς ἐπὶ τούτου" ὅταν ὁ αὐτὸς τεχνικὸς ἐν 

45 τῷ περὶ ἰδεῶν λέγῃ περὶ παροξυτόνων καὶ ὑμοιοκαταλή- 
«ra, ov τεχνολογίαν ἐρεῖ γραμματικὴν, καίτοι γραμμα- 

τικῆς τέχνης μέρος λέγων, ἀλλὰ πρὸς τὴν τῆς ῥητορικῆς 

χρείαν. ἡ γσαμματικὴ ἐλϑοῖσᾳ οὐκ ἔμεινεν ἔτει τὸ ἑαυτῆς, 

αλλὰ 0 περὶ τῶν ἰδεῶν λόγος δητοριχῆς ἐστι, καἶτοι διὰ 

830 γιαμματικῆς πολλῆς κατασκευαζόμενος" xol γὰρ εἰς το- 

, σοῦτον χρείας ἦλϑεν τῆς γραμματικῆς, ὡς χαὶ “μέτρων 

τινῶν μφησϑήναιν καὶ ὅταν ἐν τῇ ᾧ ῥητορικῇ κατασχενάζω- 

μεν, τὸ, δίχαιον οὐ φιλοσοφίας ἔργον ποιρῦμεν, καί TOL 

τοῦ σχοποῦ τῆς φιλοσοφίας τοῦτο μάλιστα ζητοῦντος" ἀλλ᾽ 

25 ὥφμηται μὲν àx φιλοσοφίας ὁ λόγος, εἰς κατασκευὴν δὲ 
ῥητορικῆς ἐλϑὼν οὐκέτι φιλοσοφία ἔμεινεν, χαίτοι πολλά-- 

Xig ὁ ῥήτωρ καὶ χαϑολικοῖς λόγοις ἐχρήσατο" ὥστε οὐχ 
. ἔστιν ἀδικοῦντα καὶ ἐπιορχοῦντα καὶ ψευδόμενον δύναμεν 
βεβαίαν κτήσασϑαι, ὅπερ οἰχειότατόν ἐστι φιλοσοφίας, περὶ 

80 εὐσεβείας χαὶ δικαιοσύνης emoqedvea aa ταὐτὸν δὲ περὶ 

πανηγυρικοῦ ἔχαμεν εἰπεῖν" ὅταν Ayo πρὸς. κατασχευὴν 

ἢ τ τοῦ συμβουλευτιχοῦ ἢ τοῦ δικανικοῦ, ὑφ᾽ οὗ περιέχεται, 

| 12* Cod. δεῖ. scr. 05. — 1.27. Cod. οὐκέτι. SC. οὐκ ἔστιν. Olynth. 
Ii. p. 20. 
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ἐχεῖνο γίγνεται καὶ οὐκέτι πανηγυρικὸν ἔμεινεν" πῶς γὰρ 
ἔτι & πανηγυρικὸν τὸν τοῦ  πανηγυριχοῦ σχοπὸν μὴ φὺ-. 
λάττον" οὗτος δὲ αὔξησιν ἔχει ὁμολογουμένων ἀγαϑῶν" 
εἰ δὲ ὡμολόγηται, ὅτι δίκη καὶ συμβουλὴ ἀμφισβητουμέ- 

γων πραγμάτων. ἐστὶ κατασχευὴ, κἂν μυριάκις ἐν αὑτοῖς 5 

ἐξετάξηται, E ἕως ἂν μὴ κατὰ τὸν αὐνοῦ ὀχοπὸν ἐξετάξηται, 
οὐχέτι. πανηγυριχόν. Περὶ δὲ τοῦ γένους τοῦ ζητήματος 

καὶ τοῦτο ἐροῦμεν, ὅτι τὰ ἐνθυμήματα πάντα, δ᾽ προε- 

Τείναμεν, ἀπὸ γένουξ καὶ τῶν λοιπῶν οὐκ αὐτὸ τοῦτο τὸ 
ἐπαινέσαι τὸ 7évog προτείνεται, ἀλλὰ κατασκευάσαι τὸ δί-᾿ 

χαιον" ov γὰρ ἐπαινέσάς τὸν ᾿Αλκιβιάδην ἠργέσϑη, ἀλ- 
λὰ προςτίϑησι, δίκαιον οὖν αὐτὸν δαᾳδουχῆσαι, ἢ τοὐναν- 

riov οὐ δίκαιον" δῆλον οὖν, ὅτι xol τὸ πανηγυρικὸν ἔἐκ- 
πεσὸν 35 τῆς ἑαυτοῦ φύδεως εἰς ἑτέρου κπατασχευὴν εἴλη- 

πται" & μὲν γὰρ᾽ τοῦτο μόνον ἦν τὸ ξητούμενον, εἰ χρη- 
στὸς ἢ πονηρὸς Ἀλκιβιάδης, πανηγυρικὸν ἂν eim" εἰ δὲ à ἀμ-" 
φιβολίας γενομένης, ἐΐ ἄξιός ἐστε τῆς τοιαύτης τιμῆς, 
ovx ἂν εἴῃ πανηγυρικόν" τὸ δὲ Ór λέγειν αὑτοὺς, ὅτι τὰ 
εἴδη. τὰ αὐτά εἰσι τῷ γένει, καὶ δεῖ τὸν περὶ τοῦ γένους 

: διαλαβόντα καὶ πεῤὶ εἰδῶν διαλαβεῖν, οὐκ ὀρϑῶς λέγου- 
σιν" τὰ αὐτὰ μὲν γάρ ἔστι τῷ γένει, καὶ οὗ διάφορα" οὗ 
πάντως δὲ ὁ περὶ ἑνὸς διαλαβὼν ἀνάγκην ἔγει πὲρὶ πάν- 

των, ὥσπερ Ov εἶ ζητοίημεν megb ἀνθρώπου φύσεως, 
προεξετάξομεν, ὅτι ζῶον 0 ἄνϑρωπος, xoi & ζῶον ϑνη-. 

τὸν, OU μέντοι ἀνάγκχην ἔχομεν᾽ καὶ περὶ into xai, περὶ 

τῶν ἄλλων ξώων διαλαβεῖν" ἄλλως τὲ xol ἀπὸ τῶν πλει- 

ὄνων τὴν ὀνομασίαν εἰώϑασιν οἱ παλαιοὶ ποιεῖσθαι, ὥσπερ 
καὶ Θουκυδίδης τῶν Πελοποννησίων καὶ ᾿“ϑηναίων qol 

πόλεμον, τοὺς “Τακεδαιμονίους Πελοποννησίους καλῶν " 
χαίτοιγξ οὗ “ακεδαιμονίων μόνων ἐστὶν ἡ Πελοπόννηδος, 
ἀλλὰ καὶ ἄλλων πολλῶν. ᾿Ενταῦϑα οὖν περὶ τῶν δύο με- 
ρῶν διαλαβὼν εἰκότως τὸ τῆς τέχνης ὄνομα δέδωκεν, ἑνὶ 

48 Cod. ἐκπεσῶγ.. | 

25, 

30 
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δὲ λόγῳ τοῦτό ἐστι τὸ" εἶναι, εἶδος τὸ διαφορὰν ἔ ἔχειν τινὰ 
πρὸς ἕτερον" ἐπεὶ περιττὸν ἣν ἢ τὸ μὴ, εἰ ταὐτὸν ἔμελλεν 

εἶναι τῷ "λοιπῷ" διὰ τοῦτο οὖν τέμνεται εἰς τρία 7 ón- 

τορικὴ, ὅτι διάφαρά ἐστι πρὸς ἄλληλα τὰ εἴδη" πῶς ovv 

5 δυνατὸν τὸ πανηγυρικὸν ταὐτὸν εἶναι τῷ διχανικῷ καὶ 

συμβουλευτικῷ, εἰ εἰδός ἐστε τῆς ῥητορικῆς εἰ γὰρ εἶδος, 

οὐχέτι ταὐτόν ἐστιν, ἀλλὰ διαφορᾶν τινὰ ἔχει πρὸς τὰ 

ἄλλα εἴδη καὶ οὐ ταὐτόν ἐστιν, ὅτι TOU πανηγυρικοῦ OUX 
ἐγχάμιον μόξον xal ψόγος. εἴδη ἐστὶν, ἀλλὰ καὶ ἕτερα 

40 πλείονα, εἰ πνευματικὸς καὶ στεφανωτικχὸς xol καϑιερωτικὸς 

καὶ ἐπιτάφιος καὶ τὰ λοιπά" οὐχέτι οὖν τὸ τριρχαιδέχατον 

μέρος τὸ εὐτελέστατον, οὐδὲ αὑτὸ κατὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν 
ἐνέπεσε oic: ἄλλοις" ἤδη δὲ τὸ πανηγυρικάν ἐστιν" ov γὰρ 
τὸ μέρος τὸ πᾶν περιέχει, ἀλλὰ τῷ παντὶ τὸ μέρος περιἔ- 

4ὅ gerat, καὶ οὐδὲ εἴ τις οἶδεν φλεβοτομεῖν μόνον, οὗτος ἤδη 

καὶ ἰατρὸς, ἀλλ᾽ ὃ πάντα εἰδὼς, κἂν μὴ φλεβοτομεῖν ἐ ἐπί- 

σταται, ἰατρός ἐστιν. Ὡμολόγηται ovy, ὅτε ἐῤῥωται ὃ 

| λόγος᾽ ὃ Πορφυρίου" εἴπωμεν δὲ καὶ ἑτέραν ἀρίστην xo 

ἀναντίῤῥητον ἀπολογίαν. Ὡς προετάξαμεν, τρεῖς εἰσι | περὶ 

20 παντὸς πράγματος ζητήσεις. ᾿Ενταῦϑα οὖν περὶ τοῦ ἔρ- 
γου μόνον διαλαμβάνων περιττὸν ἡγεῖτο περὶ τῶν λοισῶν 

διαλαβεῖν, ἐν γὰρ τῷ εἰπεῖν ὅρον ῥητορικῆς ἠναγχάξετο 

καὶ τὴν τῆς ῥητορικῆς πᾶσαν κατασχευὴν κατεργασασϑαι" 
ἄλλως τε καὶ αὐτὸ τοῦτο τῷ Μινουκιανῷ ἐγκαλῶν, τὸ σε-- 

| 35 ριττὰ καὶ οὐκ ἀναγκαῖα τῷ προχειμένῳ συγγράμματι λέ- 
y&v* καὶ βουλόμενος σαφέστερον καὶ εὐδιακριτώτερον εἷ-- 

vei αὐτῷ τὸν λόγον, ᾧ ἐναντίον ἦν τὸ ἔξωϑέν τινα δια- 
λαβεῖν" νἡμεῖς δὲ xoà προαπεδείξαμεν, ὅτι τέχνη ἐστὶν ἡ 

ὀητορικὴ, καὶ νῦν ὅρους αὑτῆς ἐροῦμεν. ἼΙδωμεν “δὲ πρῶ-- 

80 τον, τίς ὃ τεχνίτης" xci πρῶτον ἀποδεδώκασιν, ἄνϑρωπος 
καλῶς λέγειν εἰδώς" ἀλλ᾽ οὗτος τοῦ κατ᾽ αὐτοὺς. δήτορός 
ἔστιν ὃ ὅρος, οὐ δημαγωγικοῦ xol δικαγικοῦ" οὐ γὰρ 

- 1 
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πάντως ἕπεται τῷ ̂  ῥήτορα εἶναι τὸ καὶ ἄνδρα ἀγαϑὸν 
εἶναι. Πολιτικοῦ δὲ birooos οὗτος" ἀνὴρ πολιτεκῶν πρα- 
γματων ἐπιστήμων, καὶ ἐφ᾽ ἑχάτερα ἐξ ἐνδόξων. κα- 
τασκευαστὴς , οὗτος μὲν, οὖν τοῦ ῥήτορος ὃ δύος, 

ἡ δὲ ἐξήγησις αὑτοῦ αὕτη: πραγμαΐων τὸ γένος, ἐπειδὴ 5 

δὲ πραγμάτων καὶ τὰ φιλόσοφα, προσέϑηκχε πολιτικῶν, 
ἐπιστήμων δὲ πρὸς τοὺς φιλονεικοῦντας ἐμπειρίαν εἶναι 

τὴν ῥητορικὴν, xol ἐξ ἐνδόξων κατασχευαστὴς, ἀπὸ γὰρ 
τῶν πιϑανῶν αἱ τῶν ῥητορικῶν ἀποδείξεις καὶ οὐ πάν- 
τῶς ἀπὸ τῶν ἀληϑῶν, ὅπερ οἰκεῖον φιλόσοφίας. “Ὅροι 10 

δὲ ῥητορικῆς διάφοροι παρὰ, τῶν παλαιῶν ἡμῖν παραδέ- 

δονται. Ὁ μὲν οὖν Πλάτων" διαβάλλων αὑτὴν χαλεῖ πο- 

λιτιριῆς μορίου εἴδωλον" τοῦτον δὲ οὐδὲ ἐξεταστέον τὸν͵ 
ὅρον πρὸς διαβολὴν καὶ οὐκ ἀλήϑειαν ἔχοντα" ὃν δὲ ὡς 

ἀληϑὴ εἶπεν, οὗτός ἐστιν" πειϑοῦς δημιουργός 16. Οἱ δὲ 45 
“ΣΣτωϊχοὶ ἀντίστροφον τῇ διαλεκτικῇ" 17 αὐτὴν. καλοῦσιν, oí 
δὲ περὶ Ἑρμαγόραν δύναμιν τοῦ εὖ λέγειν τὰ πολιτικὰ 

ζητήματα, ἄλλοι δὲ δύναμιν ϑεωρητικὴν τοῦ περὶ ἕχα- 
στα πιϑανοῦ, καὶ οὗτος δοκδῖ ““ριστοτέλους ὃ ópog 18. 

Ὃ μὲν γὰρ λέγων αὐτὴν πειϑοῦς δημιουργὸν ἀτελῆ ποιεῖ 20 
τὴν ῥητοριχήν" ἐν ἑτέροις yap ἐστι τὸ πείϑεσθαι, ὡς xo 

0 Δημοσϑένηρ" δ᾽ »7] δὲ τοῦ λέγειν δύναμις, ἐὰν τὰ nop 

ὑμῶν τῶν ἀχουόντων αντιστῇ, διακόπτεται" πᾶσα δὲ τέ- 

ym ἐν αὑτῇ ἔγει τὸ τέλος, καὶ οὐ μόνον ἐκ τούτου δείς . 

χγυτὰι μὴ συνεστηκὼς ὃ ὅρος, ἀλλὰ καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς 25 
φύσεως TOV πραγμάτωγ᾽ εἰ γὰρ τοῦτό ἔστι ῥητορικὴ τὸ 
δημιοιργῆσαι πειϑὼ, ἡνίχα ἂν ὁ ῥήτωρ δημιουργῇ τὴν ᾿ 

πειϑὼ, οὐχ ἔστι ῥήτωρ, ὥστε ἐν τοῖς πλείοσιν οὐχ ἔστι 
ῥήτωρ ὁ Δημοσϑένης μὴ πεσπεικώς" συμβαίνει δὲ χαὶ ἴδι- 
ὦτην πολλάκις ἢ ἐκ συμβεβηκότος ἢ ἐξ ἄλλης αἰτίας 50 

14 Cod. τό. |. 15 Gorg. c. 18. p. 465. D. 16 ib. c. 8. 
p. 455. A. 17 Arist, Rhet. init, 48 Bhet. I. c. 2. 49 
In Lept. p. 450. — 2^. | 
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πεῖσαι, τὸν δὲ ῥήτορα μὴ πεῖσαι" καὶ ἐχ τούτου ὅτοπον 
ἀναφύεται, τὸν μὲν ῥήτορα ἰδιώτην εἶναι, τὸν δὲ ἰδιώτην 
ῥήτορα" οὗ μόνον δὲ τοῦτο, ἀλλὰ χαὶ οἱ φιλόσοφοι. περὶ 
τῶν ἰδεῶν πείϑουσιν, καὶ ἑατροὶ καὶ οἱ ἄλλοι" οἱ δὲ ὅροι 

δ μόνῳ ὀφείλουσιν ἁρμόξειν τῷ οἰχείῳ ὁριστῷ" οἱ δὲ δὴ 
λέγοντες ἀντίστροφον τῇ διαλεκτικῇ καὶ οὗτοι τὰ μέγι- 
στα πταίουσι" xal αὐτὸς ὃ ὅρος μαρτυρεῖ" ἀντίστροφος 

γάρ ἔστιν ἰσόστροφος, ἰσοδύναμος, τὰ αὐτὰ πράττουσα" 
οὐδέποτε δὲ δύο πραγμάτων διαφόρων εἷς ὅρος δύναται 

40 εἶναε" πῶς οὖν διαλεχτικῆς καὶ " ῥητορικῆς τὸν αὐτὸν 
ὅρον λέγουσιν. εἰ γὰρ τὰ αὑτὰ πράττουσιν, καὶ αἱ αὐταί 
εἰσιν, ἀλλὰ μὴν διάφοροί εἰσιν αἱ τέχναι, οὐκ ἄρα ἁρμό- 
Cer ὃ ὅρος" πῶς γὰρ ἂν εἴῃ ὅροι μὴ μόνῳ τινε ἁρμόξων 
πράγμεδι, διὰ τοῦτο γὰρ καὶ ὅροι ἐκλήϑησαν, διὰ τὸ 

45 μήτε ἐπιλαμβάνεσθαι ἑτέρου, μήτε ἐλλείπειν τι τοῦ ἰδίου 

ὥσπερ οἱ τῶν χωρίων ὅροι πάντα τὰ αὐτῶν περιέχουσιν. 
Οἱ δὲ δὴ λέγοντες, δύναμις τοῦ εὖ λέγειν τὰ πολιτιχὰ 

ζητήματα, δοχοῦσι μέν πως καλῶς λέγειν τῷ τὰ πολιτι- | 
κὰ εἰπεῖν καὶ ζητήματα, καὶ ἀποδιαστῆσαι τῶν ἄλλων 

20 ζητημάτων καὶ τῷ εἰπεῖν εὖ λέγειν" οὐδὲ γὰρ πάντως 

᾿πείϑει, ἀλλὰ δεῖ πιϑανῶς εἰπεῖν" ἑλλιπῶς 35 δὲ ἔχει ὃ 

ὅρος ᾧτος" τὸ γὰρ πανηγυρικὸν οὗ ζήτημα, ἀλλὰ αὔξη- 
σις ὁμολογουμένου ἀγαϑοῦ. εἰ δὲ. μόνα “τὰ πολιτικὰ ζη- 
τήματα ἐρεῖ ἡ ῥητορικὴ, οὔχ ἔσται μέρος αὑτῆς τὸ πα- 

' 25 νηγυριχόν" ἐὰν οὖν ἕν τῶν τριῷν εἰδῶν τὸ πανηγυρι- 

κὸν, ἐλλιπῶς ὃ ὅρος ἔχει" οἱ δὴ λέγοντες, δύναμις ϑεω- 
θητικὴ τοῦ περὶ ἕκαστα πιϑανοῦ, καὶ οὗτοι δοκοῦσιν εὖ 
λέγειν, τὸ γὰρ πιϑανὸν xol oU πάντως ἀληϑὲς ξητοῦσιν' 
ἀλλ᾽ οὗτοι τὴν φύσιν τῆς τέχνης Tyvógsov ὅπερ γὰρ 

30 φϑάσαντες εἰρήκαμεν οὗ μόνον ἐστὶ ϑεωρητικὴ ἀλλὰ καὶ 

᾿ πρακτική " ἢ οὖν προςϑετέον δύναμις ϑεωρητικὴ καὶ πρα- 

᾿ χτικὴ 

20 Cod. ᾿λειπῶς. grI"mte ED. ] 
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κτικὴ τοῦ περὶ ἕχαστα πιϑανοῦ, ἢ ἐλλιπῶς ἔχει καὶ οὗ- 
τος. τὸ γὰρ πιϑανὸν εὑρεῖν μόνον τῇ τέχνῃ κατέλιπεν, 
οὐδὲν δὲ ἐκ τοῦ πράττειν" xci ἕτερον δέ τινές εἶσιν got, | 
οὕς περιττὸν ϑεῖναι, οὐχ, εὖ" ἔχονταρ. ὃ δὲ δοχῶν εὖ ἔχειν 

οὗτός ἐστι" δύναμις λογικὴ ἐν πράγματι πολιτικῷ τέλος S 
ἔχουσα τὸ εὖ λέγειν". δύναμις μὲν οὖν, ὅτι δύναται ἀνα- 

σκευάξειν καὶ κατασχευάζειν καὶ ἐν ἀμφοτέροις τούτοις, 
ἐπιτηδείους λόγους εὑρεῖν. ἐπειδὴ δέ ἔστι xol χειρῶν δύ- 

γαμις, ὥσπερ ἡ τῶν ἀγωνιζομένων, προσετέϑη λογική . 

ἐπειδὴ δὲ xoi οἱ (wrool δύναμιν λογικὴν ἐχουσὶ, προσε- 10 

τέϑη, ἐν πράγματι πολιτικῷ" οἱ yao ἰατροὶ οὗ περὶ πρα- 
γμάτων, ἀλλὰ ὕλης καὶ φύσεως ἔχουσι τὸν λόγον " ἐπεὶ δὲ 

xoi oi φιλόσοφοι ἔχουσι καὶ δύναμιν λογικὴν καὶ ἐν 
πράγματι, προσέϑηκε τῷ πολιτικῷ, ὃ ἐστιν οἰκεῖον ῥητορι- 
κῆς τέλος, ,ἔχουσα τὸ εὖ Agri δεῖ γὰρ τὸν ῥήτορα χα- 15 

λῶς καὶ πιϑανῶς εἰπεῖν, "μόνον οὐχ ἀναγκαίως nec Oe. 

"doAMuaxvóg δὲ χαλλιστον C ὅρον τοῦτον ῥητοριχῆς εἰϑησιν" 

δύναμις τεχνικῆ πιϑανοῦ λόγου ἐν πράγματι πολιτικῷ, 

τέλος ἔχουσα τὸ εὖ λέγειν , ἔστι γὰρ δύναμις τὸ γένος, 

διὸ προσέϑηκε λόγου, εἶτα ἐπείδὴ . καὶ οἱ φιλόσοφοι ἔγχου- 30 
σι λόγους, προσέϑηχε πιϑανοῦ" ἐκεῖνον γὰρ oU πιϑανοὺς 
ἔχουσιν, ἀλλ᾽ ἀληϑεῖς" ἐπειδὴ δὲ καὶ οἱ ἰατροὶ πρλλάκις 
ἔχουσι. λόγους. πιϑανοὺς, δύναμιν προσέϑηκεν ἐν πρά- 
γματι πολιτικῷ. “Πρὸς δὲ τὸν κοινὸν λόγον; ov μαϑόν- 

τες ἔχῳῳσι λόγον πιϑιανὸν ἐνίοτε, προσέϑηχε τὸ ,τεχνιχη * 35 

τέχνῃ γὰρ οἱ ῥήτορες λέγουσιν. 

"Πολλῶν ὄντων xol μεγάλων" 'O Πλάτων οὐκ 
ἀνέχεται, τὴν ῥητορικὴν τέχνην εἶναι, ἀλλὰ φανερῶς κα-. 

«ασχευάζει, ὅτι ἐστί τις ἐμπειρία καὶ ἄλογος τριβὴ καὶ [4 

μιμητική" βουληϑεὶς ovv ὁ ̓ Βρμογένης τέχνην ἀποδεῖξαι 30 — 
2 Δ 7 ^ , e ᾿ αὑτὴν οὖσαν, φανερῶς μὲν κατασκευάσαι ἀπέφυγεν, ἕνα, 

| μὴ αὐτῷ τούτῳ διαβάλλῃ". πᾶν. γὰρ κατασκευαζόμενον 

AR hetor. V. - 
l 

(| 



18. — . .XQIATPOY ΕΙΣ ΤῊΝ 
ὀμφιβάλλεται" ovx ἡβουλήϑη οὖν ὅλως ἀμφίβολον ποιῆσαι 
τὴν ῥητορικὴν τέχνην εἶναι, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἀκατάσκευον αὐτὸ παν- 
τελῶς εἴασεν, ἵνα μὴ τὸ τοῦ προσώπου ἀξιόλογον πείδῃ" 
τί οὖν ἐν τῷ προοιμίῳ κατασχέυϊξει; ὅτε τέχνη ἐστὶν, 

δ πᾶν γὰρ πρᾶγμα ἐμπεριεχόμενόν ὅρῳ τινὶ ἐκεῖνό ἐστιν, 

οὗ τῷ ὅρῳ ἐμπεριέχεται; τίς οὖν ὃ κοινὸς ὅρος τῆς τέ- 

χνης; σύστημα ἐγκαταλήψεων ἐγγεγυμνασμένων πρός τε 

τέλος" εὔχρηστον τῷ βίῳ, τοῦτο" ἂν εἴη τέχνη. Ἔν τῷ 
προοιμίῳ οὖν χατασχευάξει ix τῶν πολλῶν, t ἵνα μηνύσῃ 

40 τὸ σύστημα, καταληφϑέντα τὸ ἐκ καταλήψεων, καὶ συγ- 

γυμνασϑέντα τὸ συγγεγυμνασμένον . πρός τι τέλος εὔχρη- 
στον τῷ βίῳ, πρὸς τοῦτο προσέϑηχε, σαφὴ τὴν ὠφέλειαν 
παρεχόμενα τῷ βίῳ" ὥστε ἀφ᾽ οὗ δέδεικται ἡ ῥητορικὴ 
ἔχουσα τὰ πολλὰ καὶ τὰ ἐγχαναλήψεων xol τὰ συγγυμνα- 

45 σϑέντα xol τὰ πρός τι τέλος εὔχρηστον τῷ βίῳ, τέχνη 
ἂν d. καὶ τοῦτο μὲν περὶ τοῦ σχοποῦ τοῦ προοιμίου" 
ἴδωμεν ??. δὲ, εὖ καλῶς & &yeb καὶ xo^ ἕκαστον τῶν λέξεων. 

|. Πολλῶν ὄντων’ προοιμίων, ἀγώνων, ἐπιλόγων, σχημά- 

των, φράσεων" εἶτα ἐπειδή ἐστι πολλὰ μὲν, εὐτελῇ δὲ, 

40 τοῦτο δὲ πολλὰ ἂν ὦσιν, εὐτελῆ δὲ, εὐτελὲς καὶ τὸ χα- 
τασχευαζόμενον ἐξ αὐτῶν γίνεται" ovx ἀρχεσϑεὶς τῷ συ- 

στῆσας τέχνην οὖσαν ἀλλὰ καὶ καλὴν χαὶ μεγάλην δεί- 

xvvot, προςϑεὶς καὶ μεγάλων . Ὅταν οὖν πολλὰ καὶ με- 
γάλα ἢ τὰ ποιοῦντα, μέγα εἰχότως ἂν εἴη καὶ τὸ πρατ- 

45 τόμενον. ὦ τὴν ῥητοριχὴν συνίστησι καὶ τέ- 
χνὴν ποιεῖ" συνίστησιν ἐνταῦϑα ἀποδείχνυσι" περὶ δὲ 
τοῦ ποιεῖ" τινὲς αἰτιῶνται τὸν τεχνιχὸν λέγοντες, ὅτι τὸ 

ποιεῖ ὡς μὴ οὖσαν ἐστὶν, ἡμεῖς δὲ ἐροῦμεν, ὅτι αὐτὸ τοῦ- 
TO ποιδῖ προὐφεσεάναι ἐστὶ τὴν τέχνην" τὰ γὰρ φύσει 

50 ὄντα καὶ γίνεσϑαι δύναται, ὥσπερ γὰρ εἰ λέγοις, πολλῶν 
ὄντων τῶν ποιούντων οὐραμὸν, οἷον ἄστρων καὶ τῶν τοι- 

21 Cod. τούτῳ, ser. τοῦτο. 22 Cod. εἴδωμεν. - 
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οὕὑτων" οὐ γαρ οὕτως ποιεῖς οὐρανὸν, ἀλλ ἀφ ὧν 

ἔστι δειχνύειο" «τοῦτο δὲ οὐχ ἔστι ποιῆσαι , ἀλλὰ δεῖξαε 

ὄντα" καὶ ὅταν λέγῃς, πολλῶν ὄντων τῶν ποιούντων ἄν- 

ϑρωπον: ; Οἷον αἵματος , χυμοῦ, σαρχῶν, νεύρων καὶ τῶν 

τοιούτων, πάλιν οὐ μὴ ὄντα ποιεῖς ἄνϑρωπον, ἀλλ᾽ αὐτὸ 
τοῦτο, ὃ ἔστι δειχνύεις " οὕτως καὶ ἐνταῦϑα οὐ τὸ γποιεῖ 

ἐστιν ὡς μὴ οὔσης, aAA ὑφεστηχυίας μὲν, ἀγνοούντων 

δὲ ἡμῶν, ἀφ᾽ ὧν ὑφέστηκχε" ro διδαξαι δὲ τὰ αἴτια τῆς 

ὑποστάσεως οὗ τοῦτό ἐστι τὸ ποιῆς σαι" ὥσπερ γὰρ οἱ qu- 
λόσοφοι λέγουσι διδάσκοντες, ὅτι ὃ χύσις ἐκ τεύσάρων 

στοιχείων σύγχειται, xal ἐκ τοῦ κυχλοειδῇ εἶναι τὸν oU- 
ρανὸν καὶ ἔχ τινων, οὐχ αὐτοὶ ποιοῦσι χύσμον, ἀλλὰ τὸν 
“ὄντα διδάσκουσι δι᾽ ὧν συνέστηκεν, οὕτως καὶ ὁ τεχνιχὸς, 
λέγων πολλῶν ὄντων τῶν ποιούντων, ὧν ἐστι τὸ περὶ δι- 
αἰρέσεως, οὐ μὴ οὖσαν τὴν τέχνην ποιδῖ, ἀλλὰ διδασκξεὲ 

τὸν τρόπον τοῦτον, δι᾿ ὧν συνέστηχε᾽ τοῦτο δὲ καὶ ὃ 
“Πλάτων σημαίνει, τὰς ἰδέας εἶναι λέγων" πᾶν γὰρ τὸ 

δυνάμενον ἀγαϑὸν γενέσϑαι ἄνωϑεν ἔχει παρὰ τοῖς Oi- 
ole τὴν ἀρχὴν, καὶ τοῦτο καλεῖ ἰδέαν τὴν πρώτην ἔννοιαγ 
τοῦ ϑεοῦ" Gu γὰρ τὸ ποιεῖν ἄνϑρωπον ἐνεδυμήϑη καὶ 

΄ὧν χρεία. ἀνϑρώπῳ , Χχαὺ αὕτη Y ἐνθύμησις erinooie 

ἐστιν. τοῦ τοιόνδε γίγνεσϑαι τὸ ἐνθυμηϑὲν, οἷον ἐνεϑυ- 

μήϑη δεῖν αὐτῷ ἰατρικῆς, αὐτὸ τοῦτο τὸ ἐνθύμημα ἔχ- 

τύπωμα, ἐχτύπωσὶίς ἐστιν" ἔτι φαρμάχοις καὶ τοῖς ἄλλοις; 

οἷς ἰατρικὴ χαίρει, δύναται γίνεσϑαν ἡ ἰατρική. Τὰ οὖν 28 
μὴ τὴν ᾿ἀρχὴν ἐνθυμηϑέντα τῷ κρείττονι οὐδὲ τὴν σύ- 
στασιν TOU γενέσϑαι ἔγχει, ἀλλ᾽ ὅσα προσγίνεται maps 

| φϑορᾶς ἐστι τοῦ ἀγαϑοῦ,. ὅπερ ἂν τις. περὶ τῆς ovxo- 

φαντίας εἴποι, παραφϑορᾶν ἐἶναι τῆς δηζοριλῆς, “ὅπερ 

ἂν καὶ περὶ τῆς τυραννίδος, ὅτι παραφϑορά᾽ ἐστι τῆς 
βασιλείας, καὶ περὶ τῶν δηλητηρίων» OTt παραφϑορὰ 
τῆς ἰατρικῆς ἐστιν" ἐχ γὰρ ἀγαϑοῦ τῆς ῥητορικῆς γνόν: 

τες τὴν φύσιν αὐτῶν εἰς φϑορὰν αὑτοῖς κατεχρησαντο" 

. 004 ΄ 
l 
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9. ΣΩΠΑΤΡΟῪ ΕἸΣ. ΤῊΝ 
΄ 

τῷ οὖν γίγνεσθαι xoi ἡ ῥητορικὴ ὑφέστηχε παρὰ ϑεζ. 
Καταληφϑέντα ἐξ ἀρχῆς. Καταληφϑέντα αἰσϑή- 
σει xoi πείρᾳ γνωσθέντα, ὧν ἐδεήϑημεν γνόντες αὐτήν" 
τοῦτο δὲ λέγων ἡβουλήϑη ἀναγκαίαν καὶ χρήσιμον ἀπο- 

5 δεῖξαι τὴν τέχνην᾽ τῶν γὰρ τεχνῶν al μὲν ἀναγκαῖαι xol 
χρήσιμοι, ὧν 0 βίος χωρὶς συστῆναι οὐ δύναται, οἷον ἰα- 
τρικὴ, νομοϑετικὴ, τούτων γὰρ ἀπελϑόντων τοῦ βίου οὐχ 
ἂν ἔτι συσταίημεν" ἡ μὲν γὰρ ἰᾶται τὰς ψυχὰς, ἡ δὲ 
τὰ σώματα, ὥσπερ καὶ ὁ Δημοσθένης. 33 ,và μὲν γὰρ 

40 ἐν τοῖς σώμασι πάϑη τοῖς ἰατροῖς ϑεραπεύεται, τὰς δὲ 

τῶν ψυχῶν ἀγριότητας αἱ τῶν νομοϑετῶν ἐξορίξουσι διά- 
vow, αἱ μὲν γρήσιμοι μὲν, οὐκ ἀναγχαῖαι δὲ, οἷον 
γραμματικὴ, χρήσιμος μὲν γάρ ἔστιν ἡ τέχνη, συσταίη 
δ᾽ ἂν ὁ βίος χωρὶς γραμματικῆς" αἱ δὲ οὔτε ἀναγκαῖαι 

45 οὔτε χρήσιμοι" οἷον ἡ ἡνιοχιχή" εἰ δέ τις ἐρεῖ κατὰ τὸ 
τερπνὸν, τοῦτο οὐ χρήσιμον ἴσασιν οἱ παλαιοί. ὅσαι οὖν 
ἀναγκαῖαι καὶ χρήσιμοί εἰσι τέχναι, αἰσϑήσει ἐγνώσϑη- 
σαν, τουτέστι τῆς φύσεως ἡμῶν δεηϑείσης αὑτῶν ἐπενφή- 

ϑησαν" οἷον πολλῶν ἁρπαξόντων xoi φόνων ἐχ τούτων 
20 γινομένων 0 νόμοι τῆς ἁρπαγῆς τέϑειται" νόμοι 34 δὲ 

, ^ . 04 ε; 
ἐπινενόηνται τῆς χρείας ἐνεγχοίσης αὐτοὺς, ὥσπερ 0. 

Aioxivne, ,, ἐκ γὰρ τοῦ γίνεσθαί τινα, ὧν μὴ δεῖ, ἐκ 

τούτων τοὺς νόμους ἔϑεντο οἱ παλαιοί" χαὶ ὃ Σόλων 

ἐρωτηϑεὶς, κατὰ πατροκτόνου διατί νόμον οὐ τέϑεικεν, 
25 ἔφη μὴ "5 πιστεύειν δύνασθαι τοῦτο ποιῆσαι τὴν φύσιν. 

“λον, ὅτι τῇ αἰσϑήσει τῆς χρείας νόμοι ἐτέϑησαν " καὶ 
ἐπὶ τῆς ἰατριχῆς ὁμοίως τὰ νοσήματα ἐπίνοιαν τῆς ia- 
τρικῆς ἤνεγκαν" βουληϑεὶς οὖν τὴν ῥητορικὴν καὶ ἄναγ- 

καίαν καὶ χρήσμιον δεῖξαι ἔφη" 27 σαφῶς καταλη- 

25 cóntra Áristogit. II. p. 808. 24 Cod. »opo», et post ἐπινε- 

»όηται repetit»ouo, — Cfr. Ald. p.50. 25 contra Timarch. p. 254. 
Bekk. 26 Diog.L. Vit. Sol.c. X. διὰ τὸ ἀπελπίδσαι, φη. 27 ἔφη 

&best a codice. Eodem modo infra p. 23.1. 2. dicit: βουληϑεὶς xai ὁ 

4 
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φϑέντα" κἀὶ γὰρ ἐξ αἰσϑήσεως ἔγνωσται, οἷον ἀπροοι- 
μιάστως τις εἶπεν καὶ οὐκ ἔσχε τὸ δικαστήριον προσεχτι- 
κὸν, χαὶ τῇ αἰσϑήσει ἔγνω διὰ τοῦτο ἡττηϑείς " ὅτερος 
πρὶν διηγήσασϑαι τὸ πρᾶγμα εἰς τοὺς ἀγῶνας ἦλϑεν καὶ 
ἠγνόησαν, ὅτου ἦσαν δικασταὶ οἱ χριταὶ, καὶ ἔγνωσαν, 5 
ὅτι" δεῖ προηγήσασϑαι χαὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως, 5 αἴσϑη- 

- σις γὰρ καὶ τούτων ijveyxe τὴν χρείαν" ὥσπερ δὲ τῷ πολ- 

λῶν προσέϑηκε καὶ μεγάλων, οὕτως καὶ ἐνταῦϑα τῷ κα- 

ταληφϑέντα προσέϑηκεν ἐξ ἀρχῆς, ἵνα μὴ νεωτέρα μηδὲ 

ἐχ τοῦ νῦν χρόνου εἴη ὑπελϑοῦσα ἡ ῥητορικὴ πρὸς ἡμᾶς, 
ἀλλὰ ἄνωϑεν καὶ ἅμα τῷ βίῳ τοῦ ἀνθρώπου" τοῦτο yaQ 
y , - - * * - ἣν τὸ πλεονέχτημα τῆς ῥητοριχῆς τὸ ἀεὶ καὶ novtayov: 

, e ó. 1 e σέϑ 4 3 V 4 2E , a 

τυγχάνειν " δια τοῦτη προσέϑηκχε xol. αὐτὸ τὸ ἐξ ἀρχῆς, 
ἵνα δηλώσῃ ἅμα τῷ βίῳ λόγον τὸ ὄντα καὶ ῥητοριχήν. 
Καὶ συγγυμνασϑέντα τῷ xyQOvo' τῶν τεχνῶν 
πάλιν αἱ μέν εἰσιν ἡδεῖαι καὶ χρήσιμος, -αἱ δὲ ἡδεῖαι μὲν 

οὐ χρήσιμοι δὲ, αἱ δὲ οὔτε ἡδεῖαι, οὔτε χρήσιμοι" ἡδεῖα "3 
μὲν οὖν xal χρήσιμος ἡ μουσιχὴ, xol γὰρ ἡμεροῖ τὰς ψυ- 

χὰς, ὅπερ λέγεται περὺ Τιμοϑέου, ὃ ὅτι παροξυναμένου μὲν 

τοῦ ᾿Αλεξάνδρου ἔπαυεν αὑτὸν τῆς ἀχαίρου' ὀργῆς" ἀνα- 20 

πεπτωχότα δὲ πάλεν ἐπήγειρεν εἰς τοὺς πολεμίους αὐλῶν' 

καὶ ὅπερ πάλιν περὶ τοῦ Τερπάνδρου, ὅτι τοῖς αὐλοῖς εἰς 
ὁμόνοιαν ἤγαγδ τὴν «ακεδαιμονίων πάλιν. κιϑαρῳδὸς ὧν" 
ἡδεῖαι δὲ oV χρήσιμοι, οἷον ἡ ξζωγραφικὴ, ἡ νῦν χιϑαρῳ- 
δία" οὔτε ἡδεῖα οὔτε χρήσιμος ἡ τῶν μηχανικῶν χκατα- 
σχευή᾽" εἰ δὲ τις ἐρεῖ ὡς καὶ ταῦτα χρήσιμα, προςλαμβα-. 
ve, γὰρ τοὺς πολεμίαυς, ἐροῦμεν, ὅτι, ἕως ἂν εἴη τὸ γέ- 

νος τῶν ἀνθρώπων, οὐδὲν πρὸς ἅλωσιν ἀνθρώπων ἐστὶ 

28 

χρήσιμον, χαὶ ὅσον αὐτὸ εἰς διαφορὰν ἑτέρου ovx ἔστε" 
χρήσιμον, καὶ ὁ χλέπτης γὰρ àx τοῦ κλέπτειν ὠφελεῖται 30 

αὐτὸς, ἀλλὰ ἀδικεῖ τὸν βίον; καὶ ὃ φονεὺς éx τοῦ φονξὺ- 

καλλιτεχνίαν αὐτὴν δεῖξαι — ἔφη. 28 efr. Ald, p. 50. 1. 25. 

nostr. ed. | 
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εἶπεν πανταχοῦ" ὃ γὰρ δῆμος δυνάμενος συμβουλεῦσαι 
πολὺ ἂν ἀχριβέστερον ἑνὶ συμβουλεύσειδν, καὶ ὃ δικαστὰς 
δυνάμενος πεῖσαι xol ἕνα πείσει" καὶ ὃ ἐν ᾿πόλει συμ- 
βουλεύων καὶ ἐν στρατοπέδῳ συμβουλεύσει" ὥστε ἀκριβε- 

δ στέρα ἂν εἴη ταύτῃ ἡ ἐξήγησιφ. μέγεστον εἶναί uoc. 
δοκεῖ τὸ περὶ διαιρέσεως αὑτῶν. διαίρεσις δὲ ἐστιν 
7 ἀπὸ γένους εἰς τὰ ἑπόμενα τμῆσις" ἑπόμενα εἴπομεν, 
fva κατ᾽ αὐτὸν μὴ εἴπωμεν εἴδη, ἔστι γὰρ καὶ εἰς ἕτερα 
tuyo. Περὶ διαιρέσεως αὐτῶν" ἐπειδὴ οὖν 

40 τὸ τῆς διαιρέσεως αὐτῶν γενικόν" πᾶσᾳ γὰρ, ὅπερ. ἔφα- 
μεν, ἀπὸ γένους εἰς 55 εἴδη τμῆσις διαίρεσιξ καλεῖται, διὰ 

᾿ τοῦτο ἀσφαλιζόμενὸς προσέϑηχεν ?** ,,λέγω δὴ οὐ τῆς ἀπὸ 
τῶν γενῶν εἰς εἴδη, οὔτε ἀπὸ τῶν ὅλων εἰς μέρη“ " αὐτὸς 
μὲν οὖν οὐκ ἐδίδαξεν ἡμᾶς τὴν τούτων διαφορᾶν, οὔτε 

45 τί γένος, οὔτε τί εἶδος, οὔτε τί ὅλον, οὔτε τί μέρος, 

ἡμεῖς δὲ εἴποιιεν, γένος μὲν οὖν ἐστι τὰ τέλεια xai ἀφ᾽ 

“οὗ τέλεια τέμνεται ὅλον δὲ, ὃ ἐτμήϑη éx τελείου, τέλειον 

δὲ καὶ αὐτὸ, καὶ ἐπιδέχεται τὴν εἰς ἕτερα πλείονα τμῆ- 
σιν" εἶδος δὲ, ὃ ἐκ τοῦ ὅλου τμηϑὲν τὴν μετὰ ταῦτα τμῆ- 

20 oiv ἀτελῆ ἔχει" μέρος δὲ ἀπὸ εἴδους τμηϑὲν ἀτελές ἐστι". 
καὶ οὗτοι μὲν τούτων ὅροι" ἴδωμεν δὲ, πῶς ἂν εἴη “τῆς 
ῥητοριπῆς ἡ εἰς ταῦτα τμῇσις. Οἱ μὲν οὖν τινες οὕτως 
ἐνόουν " ὅτι ἐστὶ γένος 7 λογικὴ ἐπιστήμη , αὐτοὶ οἱ λό- 

γοι, ἡ δὲ λογικὴ ἐπιστήμη τέμνεται εἴς τε ἰατρικὴν καὶ. 

| $5 φιλοσοφίαν καὶ ῥητορικὴν καὶ γραμματιχὴν, καὶ ἔστι 

ταῦτα ὅλα τῆς λογικῆς ἐπιστήμης" τμηϑέντα οὖν ἐξ αὖ- 
τῆς τέλειά ἐστι χαὶ τὴν εἰς ἕτερα τελείαν τομὴν ἐπιδέχε- 
αὐ εἴη ἂν οὖν τῆς λογικῆς ἐπιστήμης ὅλον ἡ δητορικὴ, 

εἴδη. δὲ αὑτῆς τρία, ô ἐτμήϑη μὲν ἀπὸ τοῦ ὅλου, δέχεται 

80 δὲ ἑτέραν τμῆσιν, εἰς ἀτελῆ μέντοι τὸ δικανικὸν, τὸ συμ-- 
᾿βουλευτιχὸν, τὸ πανηγυρικὸν, μέρη δὲ τὰ ἐκ τοῦ εἴδους 

Ct 
, 

$0 εἰς abest ἃ cod, ᾿Ἁ[Ἐ4 efr. Ald, p, 62. 1. 22. - 

— 
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τμηϑέντα καὶ ἀτελὴ τυγχάνοντα, οἷον τοῦ δικανικοῦ καϑ 

τηγορία καὶ ἀπολογία, τοῦ ᾿συμβουλευτικοῦ προτροπὴ xol 

ἀποτροπὴ, TOU πανηγυρικοῦ ἐγκώμιον καὶ ψόγος" οἱ δὲ 

ἄλλωρ τέμνουσι τὴν διαίρεσιν, ἐπὲ τὸ ἀχριβέστερον φέ-. 
Qovrsg, καὶ λέγουσι γένος μὲν εἶναι τὴν ῥητορικὴν," ὅλα δ΄ 

δὲ τὰ τρία ἃ ἔφαμεν, τό τὸ συμβουλευτικὸν καὶ δικανι- 
κὸν καὶ πανηγυρικόν. εἴδη δὲ τὰς. τμήσεις τούτων, οἷον 
τοῦ δικανικαῦ κατηγορίαν καὶ ἀπολογίαν καὶ τῶν ἄλλων 
ὁμοίως’ μέρη δὲ τὰ xsgaAoua ἤτοι προγυμνάσματα" ταῦ- 
TC γὰρ τμηϑέντα ἀτελῆ ἐστιν. H μὲν οὖν διαίρεσις τῶν 10 
γενῶν καὶ τῶν ὅλων καὶ τῶν εἰδῶν καὶ τῶν᾽ μερῶν͵ αὕτη" 

αὑτὸς δέ φησι μὴ ταύτην λέγειν, περὶ δὲ τῆς τῶν πολιτιχῶν 

ζητημάτων διαιρέσεως εἰς τὰ λέγόμενα κεφάλαια ὁ λόγοςρ 

γένεται. ᾿Ενταῦϑα ὁ σχοπὸς τοῦ βιβλίου πρόκδιται" ἐχρὴν 
γὰρ μετὰ τὸ προοίμιον προτεῖναι τὸν σχοπὸν, ἵνα γι- 18 
γώσχοιμεν, τί ἐξ αὐτοῦ μέλλομεν μαϑεῖν" ὁ σχοπὸς οὖν 

τοῦ βιβλίου οὗτός ἐστιν" διαίρεσις πολιτικῶν ξητημάτων". 

καλῶς δὲ προσέϑηκε πολιτικῶν ζητημάτων, ὅτι ὄστι xol - 

φιλόσοφα ξητήματα, καὶ συνώνυμόν ἐστι τὸ ὄνομα, εἰ 
τὰ λεγόμενα. χεφάλαια διὰ τοῦτο εἶπεν, ἐπειδὴ χεφά- 20. 
λαιὸν χαλεῖται τὸ ἐξαίρετον χαὶ ἔχχριτον παντὸς mQU- — 
γματος, ὡσεὶ λέγομεν, τοῦ ᾿Βλληνικοῦ ναυτικοῦ xsqa- 
λαιον ᾿4ϑηναῖοι, καὶ ὡσανεὶ λέγοιμεν, τὸ κεφάλαιον τῆς 
σόλεως 7 ἀχρόπολις, 1 ἢ τόδε τὸ λουτρόν" διὰ τοῦτο ovv. 

προσέϑηχε τὰ λεγόμενα, οὕτως χληϑέντα. ᾿Εχλήϑη δὲ 28 

καὶ αὑτὰ κεφάλαια, ἐπειδὴ τοῦ σύμπαντος λόγου ἐστὶν 

ἐξαίρετα xài πρὸς ἀπόδειξιν συντελοῦντα, οἷον τοῦ στο- . 
χασμοῦ ἡ. τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησιρ, τὰ ἀπ᾽ ἀῤχῆς CyOs 
τέλους καὶ τὰ λοϊπά. Ἔςτι δὲ ὁ αὐτὸς λάγος τῷ ον 

περὶ εὑρέσεως, πλὴν ὅσον οὐ πάντα ἔχει ταῦ - 

τῆς εὑρέσεως. Ἐνταῦϑα ?? ἀντιπίπτον λύει ὃ TEYVt- 
- * i - ^ 

᾿ Ζ 

32 Cfr, Áld, p, 66, 1. 7. 
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κόρ" ἐπειδὴ γὰρ ἐπηγγείλατο διαίρεσιν κεφαλαίων εἰπεῖν, 
ἐν δὲ τῇ τούτων διαιρέσει καὶ ἐνθύμημα προςτίϑησιν, 
ἀντέπιπτε δὲ αὐτῷ, ὅτε ἕτερόν τι ἐνθύμημα, καὶ ἔτε- 
eov τι διαίρεσις, καὶ τί ἄρα, Ὁ ἐπηγγείλατο, ἤμελλεν 
ἐπεξεργάζεϑαι, τοῦτο λύων τὸ ἀντιπίπτον εἶπεν, ὅτι ὃ 
αὐτὸς λόγος τῷ περὶ εὑρέσεως. εὑρέσεως δὲ λέγει τῷ 
περὶ ἐνθυμημάτων." πλὴν ὅσον οὗ πάντα ἔχει τὰ 
ᾳερὶ εὑρέσεως" οὗ γὰρ ὅσα ἂν τις μελετῶμ ταῦτα εἰς 

τὸν γαραχτηρισμὸμ τῶν κεφαλαίων εἶπεν ὃ τεχνιχὸς, 
10 641 ὅσον ἐμφῆναι καὶ διδάξαι τὴν. φύσιν τοῦ κεφα- 

λαίου" οὐ γὰρ ἐνῆν ἄνευ ἐνθυμημάτων καὶ παρα- 
δείγματος διδάξαι, τί ποτέ ἐστι τὸ κεφάλαιον εἰ γὰρ 

διεῖλεν οὕτως, ὅτι ὃ στοχασμὸς διαιρεῖται παραγραφι- 
, ιχῷ, ἐλέγγων ἀπαιτήσει, βουλήσει, δυνάμει καὶ τοῖς ἑξης, 

45 ἀσαφὲς ἂν qv,?? εἰ μή προσέθηκεν" ἔτι δὲ τὸ παρα- 
γραφικὸν τὸ τὸν ἀγῶνα αἰτιάσασθαι, καὶ nol ἐν τῇ 

τῶν ἐλέγχων ἀπαιτήσει" τίς παρῆν; τίς σύνοιδε; καὶ τὰ 

τοιαῦτα" τοῦτο οὖν λέγει, ὅτε ὃ περὶ τῆς διαιρέσεως λό- 

γος κοινωνεῖ μὲν τῷ τῶν ἐνθυμημάτων, μέτρῳ δὲ διένή- 
20 γοχεν" ἐν μὲν γὰρ τῇ διαιρέσεε ἕν ἢ δεύτερον ἐνθύμημα 

ἀρκεῖ “μηνῦσαι τὴν φύσιν τοῦ κεφαλαίου" ἐν δὲ τῷ περὶ 

ἐπιχειρημάτων πλείονα, xoi δαα v τις etg τελείαν “Μὲ 

λέτην καὶ ἀπόδειξιν εἴποι. “Καὶ πρῶτόν τε, O τί 

ἐστι παηλιτιχὸν ξήτημα ῥητέον. ᾿Ἐνταῦϑα Μι- 
25 νουχιανοῦ ἐπιλαμβάνεται" ἐπειδὴ γὰρ ὁ ̓ Μινουκιανὸς 

ἤρξατο οὕτως, ὁ (ῥήτωρ ἐρεῖ πᾶν ζήτημα πολιτιχὸν, οὐ 

προσέϑηχε δὲ 0 τί ποτέ ἔστι τὸ πολιτικὸν ζήτημα; οὐδὲ 

ἐδίδαξεν ἡμᾶς τὴν διαφορὰν τὴν ἐκ τῶν ἄλλων ζητη- 

μάτων, διὰ τοῦτο “Ἑρμογένης τίϑησιν ὅρον πολιτεκοῦ 

80 ζητήματος, ἵνα πρῶτον διδαξῃ, ὃ τί ποτὲ ἐστι τοῦτο" 

ἄλλως τε xoi ἀχόλουϑος ἦν ὃ ὅρος" ἐπειδὴ. γὰρ ix voi 

σι 

ΜΝ , 

$3 Cod. ἀσαφεστάτην. 
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στροοιμίου ἀπέδειξεν, ὅτι xol καλὴ. τέχνη, προσέϑηκε 

δεύτερον τὸν σκοπὸν, τοῦτα δὲ εἶναι λέγει τὴν διαίρεσιν 
τῶν πολιτιχῶν ξητηματῶν, ἀγαγκαῖον ἦν διδάξαι, τί 

στοτέ ἐστι τὸ πολιτικὸν ζήτημας ἔστι τοίνυν. ἀμφισ- ͵ 

βήτησις λογεκχὴ ἐπὶ μέρους, ἐκ τῶν παρ᾽ ἑχά-ὅ 

στοις νόμων ἢ ἐϑῶν περὶ τοῦ νομισϑέντος δι- 

καίου ἢ-καλοῦ ἢ συμφέροντος. εἴδωμεν οὖν, ei εὖ 
ἔχει ὁ ὅρος αὐτοῦ. .᾿Αἀμφισβήτησις 34, τοῦτο γένος" au- 
φισβήτησις γὰρ λέγεται καὶ ἡ διὰ χειρῶν, ὡς ἀϑληταὶ 
καὶ παγχρατιασταὶ, ὅταν ἀμφισβητῶσι περὶ 'στεφάνου 

διὰ χειρῶν, καὶ ἡ Ov ὅπλων ἀμφισβήτησις, ὡς ὅταν 
᾿““ϑηναῖοι καὶ (Φίλιππος περὶ τῆς "duginókene, 3 ἢ “Ἴαχε- 
δαιμόνιοι xal Óvoios περὶ τῆς ἡγεμονίας. ἐπειδὴ οὖν 

κοινὸν ἣν τὸ τῆς ἀμφισβητήσεως, προσέϑηκε τὸ λογική. 

ἐπειδὴ 02 xoi oí φιλόσοφοι ἔχουσιν ἀμφισβήτησιν λογι- 

χὴν. προσέϑηκε τὸ ἐπὶ μέραυς. τοῖς γὰρ φιλοσρφοὺσι 

γενικαί εἰσιν αἱ ἀμφισβητήσεις, οἷ. γὰρ φιλόσοφοι οὔ 
ζητοῦσιν, é& τόδε δίκαιον “ακεδαιμονίοις, ἀλλ᾽ εἰ δίκαιον 

πᾶσιν ἀνθρώποις" οἱ δὲ ῥήτορες ἐπὶ μέρους ἔχουσι τὴν 
ἀμφισβήτησιν, ξητοῦσι yàg, τί ᾿4ϑηναίοις δίκαιον; καὶ ao ' 

ἡνίκα μὲν danny μελετῶσι. ζήτημα, δίκαιον ἀπο- 
φαίνουσιν εἶνῳ τὸ τοὺς ξένους παρέχειν. μετοίκιον, xol, 

ἐπαινοῦσιν τὸ ξένους οἰχεῖν τὴν πόλιν". ἡνίκα δὲ Auxd- 
νικὸν,,᾿ δίκαιον εἶναν τὴν ξενηλασίαν χαὶ ἐπαινοῦσε τὸ 

πάντη μὴ εἶναι ξένον ἐν “Ἰαχεδαίμονι" οὕτως ἐπὶ μέρους 25 

αὐτοῖς ἢ ἐξέτασις γίνεται. ἐπειδὴ. οὖν καὶ οἱ ἰατροὶ 
μάλιστα πάντων ἀμφισβήτησιν λογικὴν ἔχουσε μέρους, 
ξητοῦσι γὰρ, τί τῷδε χρήσιμον xol ποίας 006 ἐστὶ κρά- 

σεως, καὶ τί πλεονάζει ἐν αὐτῷ καὶ τί ἐλλείπει, προσέ- 

ϑηχεν ἐκ, τῶν παρ᾽ ἑκάστοις κειμένων νόμων ἢ ἐϑῶν" 50 

τοῖς γὰρ ἰατροῖς οὐκ ἀπὸ νόμων ἢ ἐϑῶν γένεται ἡ Qn- 

ὅ4 cfr. Ald. p. 78. 1. 13. 
, : — 
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TjGig, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆρ φύσεως καὶ τῶν τοιούτων. Τί δὲ 
ἐστι τὸ ἐκ τῶν παρ᾽ ἑκάστοις χδϑιμένων νόμων ἢ ἐθῶν; 
ἵνα μὴ Arrixov ζήτημα μελετῶν “ἰχκχονιχοῖς νόμοις χρή- 

σῃ ἢ τὸ ἐναντίον, ἀλλὰ τοῖς παρ᾽ ἑκάστοις χρήσῃ. 4ia- 
B τί εἶπε νόμων ἢ ἐθῶν; ἢ βουλόμενος τὴν ῥητορικὴν ἀρ- 
χἀιοτάτην οὖσαν δεῖξαι" πρὸ γὰρ τῶν νόμων τὰ ἔϑη ἃ 
μετὰ ταῦτα ἐγγράφως χυρωϑέντα νόμοι γεγόνασιν . εἰ 

γὰρ ἔλεγεν ,ἐκ τῶν παρ᾽ ἑκάστοις νόμωγ“, νεωτέραν ̓ ἐδεί- ^ 

κνυεν αὑτὴν, ol γὰρ νόμοι γεωστὶ τεϑέντες ἤσαν" ἢ 
10 βουλόμενος αὑτὴν ὥσπερ τὴν ἐατρικὴν χοινὴν ἀποδεῖξαι, 

οἱ Ls: βάρβαροι ov νόμοις χέχρηνται, ἀλλ᾽ ἔϑεσιν' τοῦ- 
TO οὖν βουλόμενος δεῖξαι, ὅτε δύναται xol παρὰ γθαρ- 
βάροις τὴν ἑαυτῆς ἐνδείξασϑαι δύναμιν ἡ ῥητορικὴ, ἐν 

aig ov νόμοι ἀλλ᾽ ἔϑη εἰσὶ τὰ πολιτευόμενα, ἢ ἐπειδὴ 
45 πολλάχις οἱ ῥήτορες τὸ ἔϑος ἀντὶ νόμου παραλαμβά- 

γουσιν, ὡς ὃ Δημοσϑένης " »φῆσει ν᾽ τοίνυν τοῦτον τὸν 
τρόπον ἁπάσας εἰληφέναι τὰς βουλάς" “ καὶ ἐν τῷ περὶ 

τοῦ στεφάνου" πρῶτον μὲν γὰρ' NevowxAnc, àg oig, ἐχ 
τῶν ἰδίων προεῖτο 36, πολλάκις ἐστεφάνωται" “ ἢ ὅτι ἐν 

30 τῇ πραγματικῇ τὸ ἔϑος τὴν τοῦ νόμου χρείαν ἀναπληροῦ' 
διὸ εἶπε νύμων 3] ἐθῶν. Ζητεῖται δὲ ἐν τῷ ὅρῳ πρῶτα 
δύο ταῦτα" τίνος χάριν. φησὶ τὴν ἀμφισβήτησιν ἐπὶ μέ- 
ρους εἶναι, καίτοι πολλάκις φαίνονται καϑολικὰ οἱ ῥή- 
τορες ἀποφηνάμενοι" ὡς τὸ, ,,οὐχ ἔστιν ἀδικοῦντα καὶ 

35 ἐπιορκοῦντα xol ψευδόμενον δύναμιν βεβαίαν κτύήσα- 

σϑαι" “57 xol τὸ" πέραρ μὲν γὰρ ἅπασιν ἀνϑρώποις 
ἐστὶ τοῦ βίου ϑάνατος, x&v ἐν οἰχίσχῳ τις αὑτὸν xa- 
ϑείρξας τηρῇ.“ ?9 xal παρ᾽ «Αἰσχίνη ,οὐδεὶς γὰρ πώ- 
ποτὲ πλοῦτος τρόπου πονηραῦ περιεγένετο" “35 xoi τὸ, 

35 Cod. φησὶ, scripsi φήσει, ut est apud Dem. contr. An- 
drotion. p. 595. 36 Cod. προσεῖτο. Dem. p. 264, προεῖτο. 

* 37 Olynth. II. p. 206. - 38 pro cor, p. 258, — $9 contra Ctes.. 
p. 441. Bekk. 
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»ξἰρήνη γὰρ ἀργίαν οὐ τρέφει, (40 χαίτοι τοιαῦτα πάν- 
τα χκαϑολικά ἐστι, καὶ οὗ τῷδε μὲν ἁρμόζοντα, τῷδε δὲ οὔ. 

' Μύομεν οὖν τοῦτο λέγοντες, ὅτι οὐχ ἢ ἀμφισβήτησίς 
ἔστιν αὑτῷ ἐνταῦϑα κχαϑολιχή" εἰ γὰρ προέχειτο τῷ - 
Δημοσϑένει δητεῖν, πότερον ol ἐπιορχοῦντες κινδυνεύου- ὅ 

σιν ἢ OU, γενικὴ ἦν ἡ ἀμφισβήτησις᾽ καὶ εἰ «προέκειτο 
πότερον φυσιχή ἐστιν ἡ πονηρία ἢ δυναμένη uera alu 

᾿ λέσθαι tw Aloxivn, γενικὴ ἣν ἡ ἀμφισβήτησις. Καὶ εἶ 

προέκειτο, πότερον toÓs τοιῶςδε, γῦν δὲ ἕχαστος, μὲν ̓ 

τούτων ἰδίαν ἔχει τὴν ἀμφισβήτησιν, καὶ ix τῶν γενῖ- 10 

χῶν χατασλχευάζεται. Κατασχευάζων γὰρ, ὅτι ἀσϑενὴς 

ὁ Φίλιππος ἐκ τοῦ" γενικοῦ τὴν κατασχευὴν εἴληφεν" ὅτι 
πᾶς ἐπιορκῶν, ἀσϑενὴς, ὁ Φίλιππος ἐπιορχεῖ, ἀσϑενῆς 
ἄρα Φίλιππος. Καὶ ζητῶν ἀποδεῖξαι, ὅτι καλῶς συνε- 

βούλευσεν ἐν Χαιρωνείᾳ μάχεσϑαι, προσέϑηκεν, ὅτι πᾶς 15 
ἄνϑρωπος ϑνητὸς, δεῖ οὖν ὑπὲρ ἀρετῆς ἐθέλειν ἀποϑα- 
»εῖν" xoi ὃ Αἰσχίνης ζητῶν, ὅτι πονηρὸς ὃ Δημοσϑένης, 

προσέϑηκεν, ὅτι xol πλουτήσας τὴν αὑτὴν ἔσχε γνώμην, 
καὶ οὐ διήλλαξεν ἡ περιουσία τὸν τρόπον" ὥστε ἀχριβῶς 
ἔχει ὃ ὅρος, ὅτε ἡ ἀμφισβήτησις τῶν ῥητορικὼν ἐπὶ μέ- 20 
ρους ἐστί" ταῦτα γὰρ οὐ περὶ ἀμφισβητήσεώς ἐστι" καὶ 
τὸ μὲν πρῶτον τοῦτο" τὸ δὲ δεύτερόν φαμὲν, ὅτι ἐκ) 
τῶν παρ᾽ ἑκάστοις νόμων ἢ ἐθῶν ἐστιν ἡ ἀμφισβήτη- 
σις" πῶς φαίνεται ὃ Δημοσϑένης τῶν oxqov τε μεμνη- 
μένος νόμου ** καὶ λέγων , ὅτι “Ἰακεδαιμόνιοι καὶ Θηβαῖοι 25 
οὐδενὶ τῶν παρ᾽ αὐτοῖς διδόασι τοιαύτας δωρεὰς, "5 καίτοι ς᾽ 
ταῦτα οὐκ ἐξ rrixOv νομίμων ἐστί" xci τοῦτο μὲν αἰ- 

τιῶνταί τινες" ἡ δὲ λύσις αὕτη, ὅτι οὐχ ἡ ζήτησις αὖ- 
τῶν ἐστι περὶ τῶν δενιχῶν νόμων, ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν 
““ττικῶν ἡ χατασχευὴ xoi ἀμφισβήτησις εἴληπται, πρὸς 50 
πίστιν δὲ καὶ ἀπόδειξιν τὰ ξένα νόμιμα" εἰ μὲν γὰρ 

40 Aesch. de fals. leg. p. 369. Bekk. 41 contr. Timocr. 

p.744. 42 in Lept P. 459. 
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τούτῳ ἢν αὐτῷ τὸ ζητούμενον , ὅτι Τιμοχράτης οὗκ ἐν - 
βρόχῳ τὸν τράχηλον ἔχων »νομοϑετεῖ, ἐκ τὼν “ἀοχρῶν 

ψγόμων ἦν 7. ἀμφισβήτησις" καὶ εἰ τοῦτο ἦν ἐν τῷ πρὸς 

Aenrivnv, ὅτε τὸ τῶν ἐφύρων xol τῶν γερόντων τάγμα 

5 συγγίνεται παρ᾽ αὑτοῖς ἐκ ἐῶν “ἀακωνικῶν νομίμων ἡ 

ἀμφισβήτησις" ἀλλ᾽ ἡ ξητησίς ἐστι καὶ ἡ ἀμφισβήτησις, 

&L χρηστὸς Ó Τιμοχράτους ψόμος" ὁ δὲ μεμφόμενος. τὴν 

ἑτοιμότητα τοῦ νομοϑετεῖν xoi τὴν εὐχέρειαν ἐμνημόνευ- 

σε τοῦ “οχρῶν νόμου" ὅτι φοβερόν ἐστι παρ᾽ αὑτοῖς tc 

, 40 νομοϑετεῖν, διὸ καὶ χρηστοῖς ἀεὶ νόμοις χρῶνται" καίτοι 

αὐτὸς O μεμφόμενος τὸν Aenrivm ὡς ἀφελόμενον τὰς 

δωρεὰς τῶν εὐεργετῶν εἶπεν, Ott οἱ ἀλλαχοῦ πολῖται xci 
μείζους παρέχουσι τῆς ἀτελείας δωρδὰς γε xoi τοὺς ἐὺερ- 

γέτας τῶν ἰδιωτῶν δεσπότας καϑιστῶσι. Περὶ τοῦ 
ἐδνομισϑέντος δικαίου ἢ καλοῦ ἢ συμφέροντος" 

γομισϑέντος μὲν οὖν λέγει τοῦ νόμῳ τεϑέντος καὶ χυ- 

ρωϑέντος * οὗ γὰρ τὸ ὄντως δίκαιον ζητοῦμεν, ἀλλ᾽ ὅπερ 

CENT νόμος ὁρίξῃ δίχαιον" ποῦ γὰρ ἂν τις φαίη φύσει 
δίκαιον εἰναι τὸ ξενηλασίαν γίγεσϑαι ἢ τὸ μετοίκιον δι- 

20 δόναι τοὺς ξένους, ἢ ποφλεῖσθαν τοὺς ᾿ἀποστατοῦντας 

τῶν ξένων" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ νόμῳ κεκύρωέξαι, μιδλετῶντες 
ἐξετάζομεν αὑτὸ ὡς δίκαιον" τὸ δὲ νομισϑέντος, γόμῳ 
ὁρισϑέντος" καλοῦ ἢ διχαίου ἢ συμφέροντος" 
τρεῖς εἰσιν αἱ πρῶται παντὸς. πράγματις ξητήσεις, ὕπαρ- 

25 ἕξις, ἰδιότης, ποιότης, καὶ ἡ μὲν ὑπαρξις ποιεῖ τὸν στο- 

, χαδμὸν, ἡ δὲ ἰδιότης τὸν ὅρον, 7 δὲ ποιότης τὰς λοι- 

πὰς στάσεις" ἐν γὰρ τῷ στοχασμῷ αὐτὸ τοῦτο, εἰ ὑπὴρ- 
ξεν ἢ εἰ ὑπάρξει ζητοῦμεν, ἐν δὲ τῷ ὕρῳ τὸ ἴδιον τοῦ 

᾿πραά; eros, ὕπως τὸ Orouc ὁρισϑῇ τοῦ πραχϑέντος" 
50 αἱ δὲ ληπαὶ στάσεις ἔχουσι τὴν ποιότητα. ᾿ξζήτηται 

7 2* “- — , τ 

οὖν ἐνταῦθα, πῶς φησιν τὴν ἀμφισβήτησιν εἰναι περὶ 
A Ὁ N , . ἢ , » 

δικαίου ἡ καλοῦ ἢ συμφέροντος" τὸ γὰρ δίκαιον τὴς 
, , 32A , » ον 1 ' A 

ποιοτητὸς ἐστιν ἢ δίχαιον ἢ uOixOY, καὶ τὸ χαλον ἢ 
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καχὸν πάλιν ὁμοίως τῆς ποιότητος" καὶ εἰ “συμφέρον ἢ 
ἀσύμφορον τῆς ποιότητος᾽ ἐξέπεσεν οὖν ὃ στοχασμὸς 

χαὶ ὁ ὅρος" οὐδεμία γὰρ τούτων τῶν ὅτάσεων περὶ δι- 

καίου ἢ καλοῦ ἢ συμφέροντος ζήτησις, ἀλλ᾽ ἐν μὲν τῷ 

στοχασμῷ περὶ ὑπάρξεως, ἐν δὲ τῷ ὅρῳ περὶ τῆς ἐδιό- 5 Δ, 

τητος" ov γὰρ ζητοῦμεν, εἰ πονηρὸν ἢ καλὸν τὸ τυπτῆ- 

σαι Δηἀζοσθϑένην, ἀλλ᾽ εἰ τὸ τυπτῆσαι Δημοσϑένην ἴδιον 

τοῦ κληϑῆναι δημόσιον ἀδίκημα" καὶ & τῷ στοχασμῷ᾽ 

οὐ ζητοῦμεν, & πονηρὸν T ἀγαϑὸν ἢ τυραννὶς, ὡμολό- 

γηται γὰρ, ἀλλ᾽ δἰ τὸ — σημεῖόν ἐστι ToU ἐϑέ- 

λέιν τυραννῆσαι" λέγων οὔν αὐτὸς περὶ μόνου εἶναι τὴν 
ἄμφισβητησιν͵ καλοῦ ἢ δικαίου ἢ συμφέροντος, περὶ τῆς 

ποιότητος μόνης λέγει τὴν. ἀμφισβήτησιν τοῦ πθλιτιχοῦ 

ξητήματος , xai ἀνάγκη ἀναντίῤῥητος,. ἢ μὴ εἶναι στά- 

σεις τὸν στοχασμὸν καὶ τὸν ὅρον, ἢ οὔσας ἐχτὸς εἶναι 
τοῦ ὅρου τοῦ πολιτικαῦ ζητήματος, xai οὕτως αὐτῆς 
τυγχάνειν τὸν ὅρον" καὶ τὸ μὲν ζήτημα τοῦτο: διαφό- 

ρους δὲ λύσεις ἐπενοήσαμεν εἰς αὐτό" xol οἱ μὲν λέγου- 

σιν, ὅτι τὰ τρία εἴδη τῆς ῥητορικῆς ἐν ἑνὶ περιλαμβά- 

γεν, καλὸν μὲν τὸ ἐγχωμιαστικὸν, δίκαιον δὲ τὸ δικα- 
γικὸν, συμφέρον δὲ τὸ συμβουλευτικὸν, ἢ ὅτε τὰ τῆς 
πραγματικῆς κεφάλαια λέγει" ἐπειδὴ γὰρ εἰς δύο μεμέ- 

20 

ρίσται τὰ “πράγματα, εἰς παρεληλυϑότα xol μέλλοντα," 
xol ὁ μὲν παρεληλυϑὼς πάσας ἔχει τὰς στάσεις, ὃ δὲ 

μέλλων τὴν πραγματικὴν προέχρινε καὶ τὰ αὐτῆς τίϑη- 
. » 34 cf 1 , Π Ly , 

σι κεφαλαία, ἢ οἷν καλὸν λέγει τὰς λογικὰς στάσεις, 

δίκαιον δὲ τὰς νομικὰς, συμφέρον δὲ τὴν πραγματικὴν, 
καὶ ἔν τούτῳ πάσας συλλαμβάνει τὰς στάσεις, ἢ ὅτι 
ταῦτα τελικὰ i ὄντα κεφάλαια ἀναντιῤῥήτως ὁ ἐν πάσῃ στά-᾿ 
σεν ἐμπίπτει" τούτων, οὖν ἐμνημόνευσεν. τῶν ἀναντιῤῥή- 

τως ἐμπιπτόντων, ἢ ὅτι ἐν πάσῃ στάσει ὁ σχοπὸς μετὰ 

30 

τὰ ἴδια κεφαλαια, xal eig ταῦτα ὁρᾷ, τὸ δίκαιον κολασϑῆ- 

voœs τόνδε τινὰ, ἢ συμφέρον ἢ καλὸν ἀφεϑῆναι" διὰ ταῦ-. 
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τα οὖν περὶ τούτων μόνον διέλαβε τῶν χεφαλαίων" αὖ- 
ται δὲ αἱ ἀπολογίαι πιϑαναὶ μὲν, οὐ ἀληϑεῖς δὲ, καὶ 

, ἐφεξῆς ἴδωμεν πάσας. Οἱ μὲν οὖν λέγοντες, Ott περὶ 

τῶν τριῶν εἰδῶν τῆς ῥητοριχῆς διαλαμβάνει, λελήϑασιν 
5 ἑαυτοὺς τὸ μέγιστον ἀγνοοῦντες, ὅτε ὃ σχοπὸς αὑτῶν οὐ 
meg! ὅρου ῥητορικῆς ἐστιν, ἧς εἴδη ταῦτα, ἀλλὰ περὶ πο- 

λιτιχκοῦ ζητήματος" καὶ τὸ μέγιστον, ὅτι ἐγκώμιον οὐ ζή- 

τημᾶ ἐστιν, ἀλλὰ μᾶλλον ὁμολογούμενον ἀγαϑόν. Εἰ 
δὲ λέγουσιν, ἀμφισβήτησις περὶ τοῦ καλοῦ, ἐν οἷς φασιν 

40 αὐτὸν σημαίνειν τὸ πανηγυριχὸν, ἀγνοοῦντες τὴν -φύσιν 
τοῦ πανηγυρικοῦ καὶ τὸν ὅρον ἀγνοοῦσιν" ἡ μὲν γὰρ 
φύσις ovx ἀμφισβήτησιν οἶδεν, ἀλλ᾽ ἔπαινον καὶ αὔξησιν 
TOV προσόντων τινὶ ἀγαθῶν ἐν τῷ πανηγυρικῷ γιγνομέ- 

" »mv* ὃ rt ὅρος toU ἐγχωμίου avigoig ἐστι τῶν ὁμολογου- 

45 μένων ἀγαθῶν" ὡμολόγηται τοίνυν, ὅτι οὐ περὶ τῶν 
τριῶν εἰδῶν τῆς ῥητορικῆς διαλαμβάνει, τί γὰρ ἂν καὶ 
βουλόμενος διέλαβεν ὁ εἰπὼν ἐν τοῖς ἀνωτέροις, ,.λέγω δὲ 

οὗ τῆς ἀπὸ τῶν γενῶν εἰς εἴδη καὶ ἀπὸ τῶν ὅλων εἰς ué- 

Q^ "ταῦτα δὲ εἴδη ἤτοι ὅλα ἐστὶ τῆς ῥητορικῆς, περὶ ὧν 

20 ἀρνεῖται παντελῶς τὸ λέγειν" οἱ δὲ λέγοντες, ὃτι περὶ τῆς 

|. τῶν χεφαλαίων τῆς πραγματικῆς διαιρέσεως διαλαμβάνει, 

εὔηϑες νομίζουσιν, εἰ ὑπολαμβάνουσι μόνον πολιτικὸν &- 

ναι ζήτημα τὴν πραγματιχήν" ἄλλως τε τὸ μέγιστον κε- 
φάλαιον τῆς πραγματικῆς, καὶ δι΄ οὗ ἡ πᾶσα αὑτῆς ἔστι 

35 σύστασις, τὸ νόμιμόν ἐστι, περὶ οὗ μνείαν οὐδεμίαν τίϑησι. 
Τὸ μὲν γὰρ καλὸν οὐδὲ κεφάλαιόν ἐστι τῆς πραγματικῆς, 
ἀλλ᾽. ἐπεισαγόμενον τοῖς κεφαλαίοις, ὅπερ οὐδὲ χαλὸν ἀλλ 

ἔνδοξον καλεῖται" ἄλλως Tt οὐδὲ ὡς παράδειγμα αὐτὸ 

δἰσήγαγεν, ὅπερ, φασὶν ἀπὸ μέρους αὑτὸν τὸ πᾶν βούλε- 
30 αϑαι δηλοῦν" εἰ μὲν γὰρ Md ὡσανεὶ περὶ τοῦ δικαίου 

οὐ τ 2) καλοῦ ἢ συμφέροντος “ ἐδόκει μέρους μεμνῆσϑαι 
E 3 » c? , 

πρὸς διδασκαλίαν τοῦ παντὸς αλλ ὥσπερ τούτων 

οὔσης μόνον τῆς ἀμφισβητήσεως οὕτως ἀπεφήνατο᾽ οὐχ 
XC 

«y 
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ὧν οὖν οὐδὲ περὶ τῆς. πραγματικῆς, λέγων εἴη" oi δὲ. 

λέγοντες, ὅτι τὰ γένη τῶν στάσεων ἀγνοοῦσιν ἐμπίπτου- 

σαν τὴν μετάληψιν" αὕτη γὰρ ἔξωϑέν ἐστι περὶ εἰσαγω- 
γῆς. ἔχουσα τὴν ζητήσιν" à γὰρ μεταλήψει περὶ οὐδενὸς 
τούτων ἑξητήσίς ἐστιν, οὔτε περὶ ὑπάρξεως, οὔτε περὶ ἐδι- ὅ 

ὅτητος, Οὔτε περὶ ποιότητας, εἰς ἃ ταῦτα ἀναφέρεται; 
ἀλλ᾽ εἰσακτέον ὅλως τὸν ἀγῶνα, ἄλλως τε κἂν δεγώμεϑα 
τὰ γένη τῶν στασεων αὐτὸν λέγειν 9 ὑπ᾽ οὐδενὸς τούτων 
ὃ στοχασμὸς, ὁ οὐδὲ ὃ ὅρορ᾽ ἀνάγεται, ἀλλ᾽ ἐν ποιότητί ei 

σιν αἷ τμήσεις τῶν γενῶν, οὐδὲ αὐτὴ οὖν ἡ ἀπολογία εὖ 10 
ἔχει" οἱ δὲ λέγοντες, ὅτι τὰ πελικὰ. . κεφάλαια ἐν πάσαις | 
στάσεσιν εὑρεϑήσονται , ἠγνόησαν , ὅτέ ποτέ ἐστι τελὶχὰ, 

ταῦτα γὰρ οὐκ iv τοῖς ἀγῶσιν ἐστὶν, ἀλλ᾽ €y τοῖς ἐπι- 
λόγοις, τὰ δὲ ζητήματα τῶν ἀγώνων εἰσίν" πῶς ὁ ἀφεὶς, 
ὁ ἐπαγγειλάμενος “διαίρεσιν ζητημάτων εἰπεῖν τοὺς ἀγῶ- 15 
ψας τῶν ἐπιλόγων ἐποιεῖτό τινα μνήμην; Πρὸς δὲ τὸ φυ- 
dixe ταῦτα τὰ χαίράλαιᾳ ἐμαίπτειν ἐν πασαιξ στάσεσιν 

᾿ ἐροῦμεν, ὅτι οὐχ ἔννοιαι τὰ ξητήματα, οὐδὲ στάσεις ποι» 

οὖσιν, ἀλλὰ (xol κατασκευαὶ, καὶ ταῦτα ÉV τοῖς πῤολε.. 

γομένοις ἱκανῶς ἀπεδείξαμεν, ἐν οἷς ἐλέγομεν, οὗ Ob ve 35 20. 
ἐπαίγου. ἐμπέπτει ἔν τοῖς ξητήμασι, τοῦτο ἤδη καὶ ἐγκώ: 

quov tou pe χαὶ ἐνταῦϑα ovx εἰ κοιναί vwsg ἔννοιαν 
ἐμσέίπτουσιν , ὅτε καλὸν τὸ χολασϑῆναι τόνδε ἢ ἀφεϑῆς 
vet ἤ τι ἐῶν τοιούτων ῥητημάτων sai», ἀλλ᾽ ἔξωϑεν 

ἐπεισαγόμενα . τὰ γὰρ ζητούμενα ἀναγκη περί τινὸς &i- 215. 

γαι τῶν τριῶν, ὑπαρξεώς guns, ἰδιότητος, ποιότητος. 

«είσεεται τοίνυν ἐπταῖσϑαι τὸν ὅρον, καὶ ἐχ — 
μόνης ἰῶσϑαι δύνασθαι" ἡ δὲ προσϑήκη᾽ αὕτη ἀμφισβή- 
τησες λογικὴ ἐπὶ μέρους ἐκ τῶν παρ᾽ ἑχάστοις νόμων ἢ ^ 

ἐθῶν περὶ ὑπάρξεως καὶ ἰδιότητος xol ποιότητος xai τοῦ 50 
νομισϑέντος καλοῦ ἢ δικαίου ἢ συμφέροντος" οὕτως γὰῤ 

35 Cod, οὐκέτι. ̓  | | 

Rhetor. V. ( 3 
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o» 5 τὰς τριήρεις αἰτῆσαι τὴν δωρεὰν“, τοῦτο γὰρ ἀντι- 
γομία ἐστὶν" ̓ καὶ λύσας αὐτὸ κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν, 
»ἐγὼ δὲ αὖ τοὐναντίον ἡγοῦμαι περὶ τούτων δεῖν du προ- 

΄ βουλεύματα ἐχφέρειν μόνον, περὲ ὧν κελεύουσιν οἱ νόμοι" 
5 xal ἐν τοῖς ἐφεξῆς. συλλογισμὸν τέλειον ἐργασάμενος ἐν 
οἷς ἀποδείκνυσιν, ὅτε τὸ 5 ἐρωτῆσαι ταὺτόν ἐστι τῷ αἰτὴ» 
σαι, λέγων, καίτοι τοῦς μὴ αἰτοῦντας μηδὲ αἰτεῖν ἀξι- 

οὔντας οὐδὲ ἐπερωτᾷν προσῆχεο τὴν ἀρχήν" ὅτι δὲ τὸ 
συμφέρον στοχαστικῶς ἐξετάξεται, καὶ δὔηϑες ἂν εἴη δει- 

10 χνύναι᾽ ὅταν γὰρ ὃ Δημοσϑένης λέγῃ, »ἀλλ᾽ ὦ ταν οὐ 

βουλήσεται" , τοῦτο ὁμολογουμένως στοχασμός ἐστι" χαὶ 

ὅταν παράλληλα τιϑεὶς λέγῃ, ὅτε σωζομένων μὲν ᾽Ὄλυν- 

* ϑίων ἐν ΜΜαχεδονίᾳ ἔσται 0 πόλεμος, φϑειρομένων δὲ 

τίς αὑτὸν κωλύει δεῦρο βαδίζειν; Θηβαῖοι; μὴ λίαν πικρὸν 
45 εἰπεῖν ἢ, αὶ συνεισβαλοῦσεν", ? ἀχριβέστατα στοχαστι- 

χῶς κατασχευάξει" καὶ ὅταν λέγῃ," »ὧὡς ἄδεια τεϑήσεται 

τοῦ παρανομεῖν“, ὡς ἐν τῷ κατὰ ᾿Αριστοκράτους λέγει" 

„ei μὲν γὰρ μηδεὶς ἦν, ὃς ἤμελλεν ὃ ὁμοίως τῶν ὑμετέρωνῃ 
νόμων καταφρονήσας τὰ αὐτὰ γράφειν, ἧττον ἂν ἦν δει- 

20 vóv* νῦν δὲ ὄντων οὐχ ὁλίγων““" ταῦτα πάντα στοχαστι- 
χῶς ἐξετάζεται, ἀρίστη οὖν ἂν εἴη aürn ἡ ἀπολογία. 
"Exi δὲ καὶ τοῦτο προφτιϑέμενον. λύσει τὴν πᾶσαν ἀμφι- 

σβήτησιν, ὅτι ὁμολογουμένως οὗ περὶ στάσεων ἐντωῦϑα 

διαλαμβάνει, ἀλλὰ περὶ τοῦ παντὸς γένους ἐστὶ τοῦ πο- 

25 λιτιχοῦ ζητήματος. ᾿Αμολόγηται δὲ, ὅτε ἐν τῷ πολιτιχῷ 
ξητήματί εἰσί τινὲς κατὰ συμπλοκὴν στάσεις καὶ ἁπλαῖ, 
ὡς ἐν τῷ στοχασμῷ καὶ ὅρῳ καὶ ἐν ἀντιλήψει" τοῦτο οὖν 

5 Cod. ποιησαμένης. . Dem, contra Ándrot. p. 595. ποιησα- 

μένῃ, —— 6 Olynth. I. p. 16. 7 Cod. συνεισβάλλουσιν. . Dem. 

Olynth. 1. p. 16. συνεισβαλοῦσι. 8. Contr. Aristocr. p. 652. 

τοῖς ἀδικεῖν βουλησομένοις αὖϑις ὑμᾶς ἄδειαν. δώσετε. 9 Dem. 

.contra Aristocx. p. 552. τῶν συμφερόντων ὑμῖν ὀλιγωρήσας γρα- 

φειν, ἴσως ἂν ἧττον ἣν δεινόν. 
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ἠϑέλησε σημᾶναι, ὅτι πολλάκις ἐν αὐτῷ καὶ πλείους εἰσὶ 
ζητήσεις. Τὸ γὰρ ὡς ἀληϑῶς καλὸν ἢ συμφέρον ἢ τὰ 

τοικῦτα ξητεῖν ov δητορικῆς, αὐτὸς γὰρ ἐξηγήσατο, 0 τί 
ποτέ ἐσὲε τὸ νομισϑὲν, διδάσχων, ὅτι οὐ περὶ τοῦ ὄντως 
ἀληϑῶς δικαίου ζηταῦμάν, τοῦτο γὰρ φιλοσοφίας ἔργον, 
xal ἱκανῶς ἡμῖν ἔχει ἡ ἐξήγησις τοῦ ὅρου τοῦ πολιτικοῦ 
ζητήματος" τὴν δὲ ἀμφισβήτησιν ταύτην ἀνάγκῃ περὶ τὰ 

πρόσωπα γίνεσϑαι xoà πράγματα. ᾿Αχόλουθος ἐντεῦϑεν . 
ἡ ζήτησις τῆς ὕλης τοῦ πολειτιχοῦ ζητήματος" προῤῥη- 
ϑείσης yóQ ἤτοι ἀποδειχϑείσης ἐν. τῷ προοιμίῳ, ὥς ἐστι 10 
τέχνη ἡ ῥητορικὴ, χαὶ πρότεϑέντος τοῦ σκοποῦ καὶ ἐπ᾿ - 
αὐτῷ διδασχαλίαρ προργενομένης τοῦ πολιζικοῦ, ξητήμα- 

τος, ἀνάγχη τὴν ὕλην εἰπεῖν, ἀφ᾽ ἧς ἐργαφϑήσεται" ἐπεῦς. 

i γὰρ. ὁ σχοπὸς αὐτῷ, ὡς αὐτός qne", , περὶ τῆς διαι- 

φέσεώς ἔστι τοῦ πολιτικοῦ ζητήματος, τοῦτο. δὲ ἐστι ᾿'περὶ 

τῆς ἐργασίας, ἀναγχαῖον ἦν, ap ὧν χατασκχεμάζεται λέ- 

γειν, ivo τὴν ἐργασίαν διδάξῃ" ri οὖν φησιν, ὅτι cu? 
ἀμφισβήτησιν ταύτην. τὴν λολικὴν τὴν. ἐπὶ μέρους καὶ 

nel TOU νομιαϑέντὸς 'διπαίου ἢ -καλαῦ T συμφέροντος, ΜΝ 

ἣν ἐν τῷ ὅρῳ ̓προέταξεν, ἀμάγκῃ περί re πρόσωπα yive- 20 
σϑαὲ Mk : — 0H μὲν οὖν βούλεται τὸ, »avayxg 

γέζοιον. ξητῆσαι « ἀναντίῤῥητον yoQ, ὅτι λογικῆς οὔσης 

τῆς ἀμφισβητήσεως. ἀναγκαίως ἢ πρόσωπα ἢ πράγματα 
ἤμελλεν αὐτὴν ποιεῖν; τέ γὰρ. δεῖ ἕτερον ; ̓λέγει οὖν ἐπά- 
yov* πλείστη δηποὺ" διαφορὰ, τουτέστι προσώπων πρὸς 25 
πρόσωπα, yu st Qory utrbany. πρὸς πράγματα." ἀλλ᾽ ον 

ταύτην: λέγειν, ἀλλὰ τὴν ἐσὺ “γένους ἑκατέρου διαφορὰν , 
λέγεε" ἐξ ὧν δὲ iv τοῖς. ιἔπαᾳγομένοις διακρίνει προσώπων 

τε διαφορὰν τιϑεὶς χαὶ ἰδίᾳ πραγμάτων , καὶ ἀφ᾽ cow 
προςτέϑησιν",, ἣν τοῖς ἐπιγνοῦσι ὅᾳδιον τὰς: διαιρέσεις 80 

ἤδη ποιξῖσϑαι τὰς εἰς τὰ λεγόμενα χεφάλαια“. ἑνὶ τοί- 
γυν λόγῳ τὰς στάσεις ἡμᾶς πάσας διδάσκει, διδάσκων 
ζητεῖν xai φυλάττειν τὰς Www προσώπων καὶ πραγμάτων 

p" 

[es 
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διαφορὰς, καὶ ὅτι οὔχ εἰκῇ αὑτῷ "τοῦτο εἴρηται. , ὅχο- 
πήσομεν πρῶτον, ὅσον ἡ τῶν πραγμάτων ἰσχύει διαφο- 

^ ga. , 'Edv - γὰρ ὁρίσωμεν ; πορνοβοσχὸς δέχα νέους xa- 

μάζοντας ἀνεῖλεν, ἀσύστατόν ἔστιν ὁμολογουμένως * τὸ 

δ πρόσωπον δὲ ἀμείβων καὶ εἰπὼν 5 θτρατηγὸς 5 φιλό- 
σοφος ῇ ἀριστεὺς, ἢ τῶν᾽ ἐπαινουμένων" προσῴπων“ 7t&- 

ποίηκε συνεστάναν τὸ ζήτημα; * xal τὴν στάσιν ἀντέγκλη- 

μα" τὸ γὰρ εὐδόκιμον τοῦ προσώπου. δύναται. τοῖς τὰ 

αἰσχρὰ πράττουσιν ἀντεγκαλεῖν τὸ διχαίωρ. ἐφ᾿ olg. V 

40 σέλγαινον. ἀνηρῆσϑαι" ἐπὶ δὲ τοῦ sropvoflooxo ἡ, πβϑρὲ τὸ 

πρόσωπον ἀδοξία ' οὐκ ἔχει τὸ ̓ μμέμψασϑαι τοῖς ἀσελγαί- 
γουσὶν * ἐπὶ δὲ πραγμάτων ὁμολογονμένως πλείστη ἣν ἢ 

διαφορά * 0 γὰρ τὸν πεπονϑότα αἰτιώμενος ἀντέγκλημα 

ποιεῖ καὶ ἕτερον. αὕτιον εἶναι λέγων τοῦ πράγματός: μδ΄ 
15 τάστασιν γ'καὶ. ὃ ἐπ᾽ ἐξουσίας. εἶναι. τὸ ̓ πραχϑὲν ἀντί- 

ληψιν, ael ὃ περὶ μέλλαντος ζητῶμ πραγματικὴν, καὶ, 
iva μὴ. καϑ' ἕκαστον λέγωμεν, ἕχαστόν.τι᾿ τῶν’ χρημά- 
τῶν τοὐνπράγματρᾳ ἀμειβόμεναν. ἑκέραν οἶδε γιγνομένην 
τὴν στάσιψλ διὰ τοῦτο pU» προστέθησι τὸ, Sc εἶ δι- 

30 αἱρεῖσϑαι δύναται, διδάσχων, ὡς ἕχαστον τούτων ἀμεις 
. βόμενον «καὶ ἀσύαστατον καὶ συνεστηκὸς ποϊεῖ,: XGb ἐξὲν 

φὰν δὲ. στάσιν ποιῆσαι ÜvyuTUL, E m 
Τῶν ovv προσώπον τῷ. μὲν ὁ οἷα τέ ἐστι" 

| πρώτη τοίνυν διαίρεσις, τῶν προσώπων. τὰ μὲν ἐξεταξεταὶ, 

25 τὰ δὲ αὔ" τὸ δὲ ἐξδεάξεται γιντεγκαῖοαν ζητῆσαι, ὃ τἰ' ποτέ 
ἐστιν" ἐξετάζεται οὐδὲ. ἀμφρηβάλλεξωι, "ὥς τινες φήϑηδαν" 

où γὰρ -ἀμῳρβάλλομεν,. εἰ 35. γσϊσχένης ἐστὴν δι χρενόμε- 
'wog à τῷ πωραπρεσβείας, ἢ xÍemrivne ἐν τῷ ἀρὸς e- 
'πτίνην, ἢ Τίμαρχος ἐν τῷ κακὰ Τιμάρχου, ἀλλ᾽. ἐξ- 

80 εταζεσϑαι' Ξυρίωαρ ἐνταῦϑα ὡς χαὶ. ἐκ τῶν ἐπαγομένων 
μηνύεται, ὅτε τοῦτο βούλετονε 2έγέιν ὃ τεχνιχὸς, οὕλην 

'. 40 Cod. di. Addi p, 8A lo Mz τς. 
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"καὶ ἀφορμὴν παρέχει τῷ λόγῳ , ὃ ἐστι πρὸς ἀπόδειξιν 
τοῦ προχειμένου΄ καὶ χρινομένου συντελεῖ. Τόπον ὃ P 
ἄλλως ἐπέχει π θοσώπον᾽ τὸ ἄλλως ἐξηγήσατο τὸ 
πρότερον ἀντὶ τοῦ εἰχῆ xoi οὐδὲν πρὸς τοῦτο λυσιτε- 
λοῦν, ὅπερ συντελεῖ τὰ ἐξεταζόμενα" τοῦτο δέ ἐστι πρὸς 5 
τὴν ὕλην τοῦ λόγου xol τὴν ἀπόδειξιν" ἐξήτησαν δὲ τι- 
γες, τί δήποτε ἔφησε μάτην εἶναι πρόσωπον, καὶ τί δήποτε, 
εἰ 11 μηδὲν συντελοῦν πρὸς τὴν χρείαν τοῦ ξητήματός ἐστιν, 
ὅμως ἐπάγεται λεγόμενον ,ἷ ὅτε οὐδὲν ἂν πραχϑείη πρᾶ- 

γμά τι προσώπου χωρὶς, ἀλλὰ δεῖ προὔφεστηχέναι τὸ 
σεοιοῦν TOU γενομένου πράγματος, καὶ φυσικήν τινα τά- 

Ew ἔ ἔχειν τὸ “πρῶτον εἶναι τὸ πρόσωπον τοῦ πραγματος" 

διὰ τοῦτο οὖν, ἐπειδὴ οὐκ ἣν δοκεῖν αὐτῷ 12 πεπρᾶχϑαι, 
μὴ ὕντος τοῦ δοκοῦντος πεποιηχέναι, εἰ xol ὕλην ngog. 
τὸν λόγον παρέχει, ἀλλὰ σχῆμα πρὸς τὸ δοχεῖν γεγε- 
νῆσϑαι τὸ πρᾶγμα" τὸ γὰρ παρίστατό 13 τις ἐπ᾽ ἐρη- 
μίας νεοσφαγεῖ θώματι, ἀπόδειξιν μὲν οὐδ᾽ ἡντιναοῦν 
παρέχει τοῦ γεγενῆσθαι τὸν φόνον" σχῆμα δὲ τοῦ γε- 
γενῆσϑαι αὑτὸν παρέχει" ἐὰν γὰρ εἴπω, ὅτε παρίστατο 
Δημοσθένης, αἱ ἀποδείξεις ἱχαναὶ, ὡς θαῤῥῶν τῇ ῥη- 10 

τορικῇ δυνάμει, ὡς Νικόδημον ἀνελὼν πρότερον, ὡς 
“Δρίσταρχον πείσας τῶν ὁμοίων ἐπιϑυμητὴν γενέσθαι" 

ταῦτα οὖν πάντα καὶ τῷ κατηγόρῳ συντελοῦντα πρὸς 

ὕλην ἀποδείξεως τυγχάμει, χαὶ τὰ ἐνᾳντία τῷ ἀπολο- 

γουμένῳ, ὅτε ὃ τρὺς ** αἰχμαλώτους λυσάμενος καὶ τῆς 
πόλξως κηδόμενος , δ δημαγωγίας ἐρῶν, ὃ σώφρονος 

βίου φροντίσας ovx ἂν tim εἰκότωρ τὸν φόνον nenom- 

25 

κώς" ὥρα τοίνυν, ὡς ἐνταῦϑα μὲν ἐξεταξόμενον. τὸ πρόσ- 

ὠπον ὕλην παρέχει, τοῦτο. δέ τι γίγνεσθαει ἢ μὴ γίγ- 
γεσϑαι" τὸ δέ τις ὕλην μὲν οὐδ᾽ ἡντιναοῦν παρέχει" τοῦ 

11 Cod, τὸ μηδὲν — ὅλως ἔπάγεται, scripsi εἰ — Ὅμως. 
12 Ald. p. 87. J. 20, 13 Cod. ἵστατο. Ald, P. 88. l. 2. 7z«g- 

ἔστατοι͵ 414 Cod. τρεῖς. Ald; p. 88: 1. 11. - 
— 

30 
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δὲ συστῆναι τὸ πρᾶγμα ἀφορμὴ τις καὶ γένεσις καὶ 

ἃ σύστωσις ἐστιν. ᾿Εζήτησαν δέ τινες, τί δήποτε προσ- 
. ὕὥπων χαὶ πραγμάτων ἐπαγγειλάμενος εἰπεῖν διαίρεσιν 
προέταξενπρῶτον τὴν τῶν προσώπων; Καὶ λέγομεν, ὅτι ᾿ 

δ προῦφέστηκε τὸ ποιοῦν τοῦ ποιουμένου , καὶ φύσει τὰ 
πρόσωπα τῶν πραγμάτων ἐστίν" οὐ γὰρ ngay Dein noa- 

γμα μὴ προὔφεστῶτος προσώπου * εἰκότως οὖν περὶ τῆς 

᾿τῶν προσώπων διαιρέσεωφ πρῶτον διαλαμβάνει. ᾿Επειδὴ 
δὲ τὰ, ποιοῦντα τῶν γινομένων πρῶτα τυγχάνει, τῶν 

10 δ᾽ αὖ ἐξεταζομένων ἐσγυροτάτην μὲν ἔχει. δύναμιν τὰ 
ὡρισμένα καὶ κύρια, ἐπειδὴ περὶ ὕλης ἐστὶν αὑτῷ ὁ Ào- 
yog καὶ ἀφρρμῶν ἀποδείξεων, ἡ πᾶσα ζήτησις εἰκότως 
ἀπὸ, ἰσχυροτέρων ἄρχεται" ἰσχυρότερα δέ ἔστε ταῦτα 
ὕλην rs πλείονα καὶ ἀφορμὰς παρασχεῖν" ποῖα δέ ἐστιν, 

$8 ἅπερ αὗτός φησιν ὡρισμένα καὶ χύρια; τὸ γὰρ κύριον 
ὃ τί ποτέ ἐστι δῆλον' ὡρισμένα δὲ εἰπὼν καὶ τὴν φύ- 
σιν σημαίνει τῶν πραγμάτων xal τὴν τέχνην ἀσφαλίξεται» 
τί δὲ ἐστιν, ὃ λέγει; 55 ἡ μὲν φύσις ὅτι ὡρισμένα AM- 

“ * - M , "n y&, ὧν ἐν ταῖς ἱστορίαις ἡ ποιότης παρείληπται, καὶ 
20 ovre προσϑεῖναι οὔτε ἀφελεῖν τε τῶν ἐκ τῆς ἱστορίας. 

οἷον ovx ἂν εἴποιμεν Σωχράτην ῥήτορα, οὐδὲ Anuo- 
, - 2 282 , 4 9 1 3 — t| 

σϑένην γενναῖον, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ Αἰσχίνην τὴν ἀρχὴν ἀχμα- 
σαντα, ἀλλ᾽ ἀναγκαῖόν ἔστι ταῦτα περὶ τῶν προσώστων 

᾿ « , ^ d , y 
εἰδέναι, ὅσα παρὰ τῆς ἱστορίας εἰλήφαμεν" ἢ μὲν οὖν 

$5 φύσις τοῦ προσώπου τούτου γνωρίξεται, ἡ δὲ τῆς τέ- 
χνῆς ἀσφάλεια, ὅτι οὔτε προσϑεῖναν οὔτε ἀφελεῖν ἐστι 
παρὰ λαμβάνοντος πρόσωπον, ἀλλ᾽ ἀνάγχη ταύτῃ χω- 
θεῖν πρὸς τὰς ἀποδείξεις τοῦ τοιοῦδέ τινος ξητήματος, 

ὅταν 5 τῷ ὡρισμένῳ" ἡ ἱστορία φανερά" ἡ μὲν οὖν ἐξ- 

30 ἥγησις αὕτῃ᾽ ὃ μέντοι. τεγνιχὸς ἐπαγγειλάμενος ἡμῖν δεα- 

(opa προσώπων xci πραγμάτων εἰπεῖν ἀριϑμὸν μὲν 

. 
" 

' 16 Cod. à gie, scripsi 0 λέγει. 

΄ 
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ὀχτὼ εἶναί φησιν, τάξιν δὲ πρῶτον καὶ δεύτερον εἶπε, 
καὶ τὰ ἑξῆς, ἥτις καὶ ἡ τοῦ κυρίου πρὸς τὰ ἑξῆς δια- 
φορὰ ἢ τῶν ἄλλων πρὸς τὰ πρῶτα, οὐδ᾽ ὁτιοῦν εἶπεν" 
ἀπούσης δὲ διαφορᾶς περιττὸν ἡ τἄξις" τάξεως δὲ oU- 
σης ἀναγχαῖον ἡ διαφορα" πῶς γὰρ ἂν εἴη τάξις, εἶ δ 
μηδὲν διενηνόχασιν ἀλλήλων, ὡς αὑτὸς φήσιν, ὧν πλεί- 

στ δήπου διαφορά "“ καὶ ἕτερον ἑτέρου τίνα ἔχει dic- 
φορὰν καὶ ἀλλοίαν 6 ἀφορμὴν πρὸς τὸ παρασχεῖν λό- 
yov, αὐτὸς μὲν οὖν παρῆκεν, εἴπωμεν δὲ ἡμεῖς" τὰ uà» ΄ 
οὖν ὡρισμένα καὶ κύρια, ταὐτὸν γάρ ἐστιν εἰχότως, τὴν 10 
πρώτην ἔχει τάξιν, διπλῆν τινα λόγων ἀφορμὴν παρ- 
ἔχοντα, τήν vs ἀπὸ τῆς ἱστορίας, ἣν περὶ τοῦ ὑποχει-, 
μένου προσώπου περὶειλήφαμεν, xal τὴν ἀπὸ TOU προ-. 

κειμένου πράγματος" σαφέστερον δὲ ἐπεξέλθωμεν ἐπὶ τῶν 

παραδειγμάτων" δ᾽ xpivotro Δημοσϑένης προδοσίας, δ 15 

τε κατήγορος ἕξει τὴν ῥητορικὴν δύναμιν καὶ τάδε, ὡς 

αὐτῷ ἐξεῖναι. εἰς. δικαστήρια φοιτῶν καὶ ὡς ἐξ ἀρχῆς 

Φιλοχράτει σύνεστεν καὶ τὰ ἄλλα, : οἷς αὐτὸν Aicxivnc 
διαβάλλειν πειρᾶται" ὃ δὲ ἀπολογούμενος τὰ ἐναντία, 
ὡς ἀγαϑὸς ἀνὴρ xol πανταχοῦ σπεύδων πρὸς τὸ τὰ 30 

τῆς πολιτείας σώξεσϑον δίχαια xoà πανταχοῦ διελέγχων 

καὶ κατηγορῶν Αἰσχίνου, καὶ ποιότητα παρέχων χαϑα- 
ρὰν τοῦ νομίζεσθαι μὴ προδοσίας ἔγκλημα ἔχειν" αὕτη 
μὲν οὖν ἡ ἀπὸ τῆς ἱστορίας ποιότης, ὴ δὲ ἀπὸ τοῦ προ- Ὁ 

κειμένου, οἷον ὡς ἐπὶ τοὺ παῤεστάναι ἢ ἑτέρου τινὸς 25 

τῶν σημείων τοῦ στοχασμοῦ" παράδειγμα δὲ σαφέστε- ᾿ 

pov ἐστιν" ᾿Δ4λέξανδρος 17 ἑλὼν Δαρεῖον ἔγραψεν 48ϑη- 
ναίοις. ὡς ἐν τοῖς λογισμοῖς εὑρὼν Δημοσθένην πεντή- 

. xovzo τάλαντα εἰληφότα, καὶ χρίνετανι Δημοσθένης zoo 
᾿4ϑηναίοις, ὅπερ ἔφαμεν ἐν τῇ ἱστορίᾳ αὐτῷ συντελεῖν 80. 5 
πρὸς τὸ μὴ Ooxsiy εἶναι προδότην, καὶ τὸ προχξίμενον 

! 

46 Cod. ἄλλοι ἄν. 417 Cfr. Ald. p. 91. 1. 16. 
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πρᾶγμα, ὅτι ᾿4λέξανδρος ἐχϑρὸς, ὅτε Μακεδόνες ἐχϑροὶ 
τῷ “Δημοσϑένει, ὅτι qvx. ἂν ἁλόντων τῶν βασιλέων rà 

' γράμματα ηὑρίσχετο , ὅτε εὐπρόσωπος ἡ ἐξέτασις τοῦ 
Δημησϑένους , οἷα καὶ πρότερον περὶ (βιλίππου τοῦ πα- 

B τρὸς γέγόνε᾽ ταύτην .0Uy ἔχϑι. φύσιν πρὸς τὰ ὡρισμένα 
χαὶ κύρια, τήν τὸ ἀπὸ τῆς ἑστορίας τῆς φϑασάσης χαὶ 

τὴν ἀπὸ τοῦ προκξδιμέψηυ. πράγματος" τὰ δὲ παραδεί- 

ruere αὐτοῦ “Περικλῆς, , ημοσϑένης καὶ τὰ τοιαῦτα 

ὁμοίως ἀπὸ τῆς ἱστορία Sara, Pe καὶ ὁ σαφεστέραν 

40 ἔχῃ τῆς ὕλης τὴν πίστιγι — 

Δευτέραν δὲ πρὸς τι" πρός τι 13 uy οὖν ἐστι 
τὰ πρός ἕτερον. ἔχοντα τὴν σύστασιν, οἷον, ὡς αὐτός 
φήσι, πατήρ, υἱὸς, δοῦλος, δεσπότης". οὔτε γὰρ πᾳτήρ 

ETT, μὴ ὑφεστηκότος υἱοῦ, οὔτε δοῦλος μῆ ὄντος δεσπό- 
45 του" ἢ μὲν οὖν φύσις τοῦ ὀνόματος αὕτη" δευτέραν δὲ 

᾿ εἰκότως ἄχει τὴν͵ τάξιν, C ὅτι διπλῆν μὲν οὕτως, μίαν μὲν 

τὴν ἀπὸ τοῦ προκειμένου πράγματος, ἑτέραν δὲ τὴν 
ἀπὸ κοινῆς φύσεως, & ἐσέι πρὸς ἀπόδειξιν γνωμικὰ καὶ 
χαϑολικὰ καὶ ἀναντίῤῥητα καὶ πᾶσι δοχοῦντα λέγειν, 

80 τὶ τὸ δοῦλον δεσπόταις πολέμιον, καὶ ὅτι πατὴρ οὐχ 
ἂν εἴη δύσγους vio, . καὶ ὅτι ζῆλός τις τοῖς ἀδελφοῖς | 

ἕπεται" ταῦτα οὖν φυσικὰ ὕντα καὶ γνωμικὰ ὕλην τινὰ 

καὶ ἀφορμὴν ἐκ τῶν πᾶσι δοχούντων δίδωσιν, ἥττονα 

δέ ἐστι τῆς πρώτης , ὅσῳ τὰ ἐκ τῶν κοινῶν πίστεων 

35 ἥττονα τυγχάνει τῶν ἐκ ̓ παραδειγμάτων" τὰ μὲν γὰρ 

παραδείγματα ἐκ τῆς πείρας ἔχει τὴν πίστιν, τὰ δὲ ἐχ 
vÓy χοινῶν πίστεων ἐχ τῆς ἐννοίας" καὶ παραδείγματα 
μὲν τὰ ἐκ τῆς ἱστορίας, ὧν ἡ πεῖρα τὴν πίστιν ἔχει» 
χοιναὺ δὲ πίστεις, ἀφ᾽ ὧν oL πλείονες ἔννοιαν τινα τοῦ 

30 τὸ δέ τι οἴτως ἔχειν λογιξζύμεϑα. . 

,Toirqgv τὰ διαβεβλημέν α" διαβεβλημένα τὰ 

18 Cod. πρός. τι semel tantum habet: posui bis, — Clr. 

Ald. p. 94. 
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μεμισημέμα,, ὧν 7 χατηγορία: βλάβην οὐ. προστίϑησι τῷ - 

ἀκροατῇ,. ἀλλὰ προλήψει τινὶ καὶ ὑπανοίᾳ, πογηρίας εἰσ- 

ἄγεταν πρὸς τὰ διλασζήριον * Q γᾶρ. συχοφάντην κρίνωών 
ἢ μοϊχὰν. ἢ τὸ τῶν τοιούτων καὶ πρὶν ἐλέγξαι τῷ τῆς 
γραφῆς. ὀγάματι διαβολὴν - ἐμπεποίηχε τῷ κρινομένῳ" & 

ταῦτα οὖν. συντελεῖ οὐχέτε πρὸς ἀπόδειξιν, ἀλλὰ πρὸς 
καταδαρμὴν, καὶ ἔστιν ἐπιλοχικὰ xol ὅσον εἰς τὸ παρ-" 
οξῦναί" καὶ ἡ μὲν ἀπόδειξις «τούτων «ἡἠσϑένησε, xci ἐκ 
τοῦ σροκχειμέγον πράγματος μόνον ἔγει τὸν ἔλεγχαν" 
ἡ δὲ καταδρομὴ ἔῤῥωταε τῷ τὸν ἀχροατὴν μὴ ἄχϑε- 19 
σϑαι.ταῖς. διαβολαῖς, ἀλλ᾽ ἡδέως πρὸς τὴν προγεγενη- 
μένην ὑποψίαν τῆς τοῦ προσώπου διαβολῆς αὑτὴν δέ- 

χεσθϑαις Τὸ οὖν ὅλον αὐτῶν ἔστι χαταδρομὴ᾽ καὶ ἐπί: 

λογοξ. ᾿Βξητησαμ δέ τενερ, πῶς ἐν τοῖς χριναμέγοις, 

προσώποις 'τοὺς μοιχοὺς ἔταξεν, οἱ" γὰρ μοιχοὶ ov χρί- 15 
ψονται, ἀλλὰ κολάζονται, οὐδ᾽. ἐπὶ τοῖς ὁμολογουμένοις 
πονηϑοῖς «συνάγονται. δικαστήρεα, ἀλλὰ κολάσεις" ἐροῦ- 
μεν, ὅτι ἕως ἂν περὶ ξητήματος ἀμφισβήτησις οἶδε τοῦ 
πράγματος, πᾶσα δὲ ἀμφισβήτησις ἀγνοουμένου πρά- 
γματός ἐστιν “ἐξέτασις, δῆλον ὡς ov περὶ ὁμολογαυμέ- 20. 
γου —R vOv. λόγον ποιεῖται" πῶς οὖν ἂν εἴη ἄμφισ- 
βήτησις ἢ ὕλη. ζητήματας τὸ ὁμολογούμενον, ἀλλ᾽ ὡς ἐν 
ὑπονοίῳ - xoi διαβολῇ" τυγχάνοντος, μοιχοὺῤ οὖν χαὶ ἐν 

ὑπονοίᾳ ᾿ταισύτῃ τυγχαάνονταφο | ᾿ 

ΤἸρτάρτῃν τὰ nOixa* ἐνταῦϑα τινες ἐνόμισαν 25 
xol τῶν δρκάύντων ᾿ηχριβῶσϑαι τέχνην ῥητορικὴν καὶ 
inelaflüvzo ταῦ τεχνεχοῦ λέγοντες, ἐλλελεῖφϑαι τὰ ἐσγη- 
μαϑισμένας: καλιπροστιϑέασιμ' ἕτερον᾽ εἶδος. προαώπων τὰ 
ἐσχηματισμένα,, χαχῶς: εἰδότες, "ὡς οὐδέποτε πρόσωπον 

ἐσχηματιφμένων τυγχάνει, ἀλλὰ πρᾶγμα, . καὶ οὐδέν ἐστιν 80 
ἢ προσώπου. κατασχεύφάμα τοῦ ἐσχηματισμένου , ἀλλ᾽ 
ix τῆς ὕλης" καὶ τὰ παραδείγματα μηνύσει τὸ λεγόμε- 

νον" τὸ γὰρ Δημοσθένους πρόσωπον καὶ. αὗτος qos 

“ 
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ἐῶν ὡρισμένων εἶναι καὶ χυρίων, καὶ 7 πεῖρα δὲ δεί- 
χνυαιν" ὅταν ὃ Δημοσθένης μετὰ τὰ ἐν Χαιρωνείᾳ ἕαυ- 
τεὸν προσαγγέλλῃ , ἀπ᾿ εὐθείας τὸ ζήτημα" ὅταν δὲ ἔχῃ 
τοιαύτην τινὰ πλάσιν, ὅτι ὁ Φίλιππος δέδωκϑ. τοῖς "490- 

$ vatote αἵρεσιν , ἢ τὸν Anuooovm 1 ἢ τὰς τριήρεις ἔχειν, 

yas τρεῖς ἡμέρας εἰς βουλὴν χαὶ ἑαυτὸν προσαγγέλλει, 
ἐσχημωτισμένον τὸ ξήτημα" οὗ γὰρ Δημοαϑένης ἀπο- 
ϑανεῖν βούλεται, ἀλλ᾽ ὀνειδίσαι τοῖς ᾿Α'ϑηναίοις tó ὅλως 
τοιαύτην καταδέξασθαι βουλήν᾽ ἐν ἀμφοτέροις οὖν τοῖς 

40 ζητήμασι ταὐτόν ἐστι πρόσωπον, ἡ δὲ τῶν πραγμάτων 

διαφορὰ ἐσχηματισμένον ἐποίησε. τὸ ξήτηρια" a&y λέγω- 

μὲν, ὅτι ὃ Θεμιστοκλῆς κατηγορίας ἡχούσης ἐχ. Μακε: 

. δαίμονος , ὡς κοινωνὸς ἂν εἴῃ τοῦ Ἠαυσανίου, ἀξιοῖ κρί- 

νεσϑ' αι, ἢ στάσις ἐστὶ πραγματιλῆς" ἂν δὲ προσϑῶμεν, 
45 ὅτε νύμου ὄντος, προδύτου μηδὲν εἶναι γνώρισμα , οἷον 

οἱ Θεμιστοκλέους παῖδες, ἵνα μὴ τὴν ἱστορίαν παραδρά- 
μώμεν, ἐς φυγάδος μνημοψεύδντες ἀξιοῦσι χαϑαιρεῖσϑα, 
τὰ. To] ,. ὁμολογουμένως ἐσψημάτισται "0 ζήτημα, καὶ, 

ταῦτα τῆς αὑτῆς Ovt& στάσεως, OUTE γὰρ πεῖσαι ἐλπί- 

20 Loto: τὸ καϑελεῖν τὰ τείχη, οὐδὲ τοῦτο: σπουδάζουσιν͵ 

ἀλλ᾽ ὀνειδίσαι τοῖς ᾿Αϑηναίοὶς ὃ ταῦτα κατασχευάσας 

εἰχάσως προδοσίας ὑπόνοιαν. δέζοιτο. "Ev ἀμφοτέροις 

οὖν ταὐτὸν τοῦ Θεμιστοκλέους ὡρύόσωπον, ἡ αὑτὴ ioro- 
vla ἡ δὲ πλάσις τῶν πραγμάτων ἐνηλλαξε; καὶ: τὸ μὲν 

25 ἐποίησεν ἐσχηματισμένον, τὸ δὲ ἀπ᾽ εὐθείας" καὶ ἀφέν- 

τες TO. ὡρισμένα τῶν προσώπων καὶ ix τῶν ἄλλων εἴϑω- 
μεν. Ὅταν εἴπωμεν, πατὴρ xal υἱὰς xarà ταὐτὸν "ἢ 
ἐστρατεύσαντο , Χαὶ ὁ uiv υἱὸς ἔλειπα τὴν" τῶξι»" δ δὲ 

πατὴρ ἡρίστευσε, νόμου ὄντος, ἐὸν μὲν ἀριστέα αὐκξεῖν 0 

" &0 θούλεται γέρας, τὸν δὲ λιπόντα τὴν τάξιν φεύγειν στῶ- 
γοικησίᾳ, ἀξιοῖ 0 πατὴρ sig τὸ γέρας μεῖνον τὸν υἱόν" 

19 Cod. κατ᾽ αδεόν. Scripsi xarà ταὐτόν. — ̂ . 
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αἴτησίς εἰς ἐστε καϑάρὰ xol οὐδὲν σχῆμα ἔχει" ὅταν δὲ 
τὰ πράγματα ἐναλλάξω xal εἴπω, ὅτι φήμης οὔσης συν- 

ἐέναε τῷ πατρὲ τὴν. γυναῖκα τὴν τοῦ παιδὸς, μετὰ τὴν 
ἀριστείαν ὁ μὲν αἰτεῖ μένειν τὸν παῖδα μέτὰ τῆς γυναι- 
κὸς, ὁ δὲ φεύγειν ἀξιοῖς, ὁμοίως μὲν ἡ στάσις 7 αὑτῇ 

μένει" ἐσχηματισμένον δὲ γίνεται τὸ on TEMu&' οὕτως οὖν 

ἡ τῶν πραγμάτων ἐναλλαγὴ ποιεῖ τὰ ἐσχηματισμένα, 
καὶ οὐχ ἡ τῶν προσώπων" ἐν ἀμφοτέρρις γοῦν πατήρ τε 
καὶ παῖς ἐστιν,. ὅπερ ἐστὶ τῶν πρός Tv ἡ δὲ τῶν πρα- 
γμάτων ἐναλλαγὴ ἐσχηματισμένον ἐποίησε τὸ ξήτημα . 

ἀφέντες οὖν τὴν τούτων ἐξέτασιν κοενὴν ἁπάντων εἶγαι 
προσώπων χαὶ ἐκ τῆς τῶν πραγμάτων ποιότητος συνι- 

σταμένην, ἐπὶ τὰ ἑξῆς χωρῶμεν, "τετάρτην 29 τὰ jd o" 
ἐντεῦϑεν ἀφεῖσα τὴν ἀπόδειξιν ἡ ἡ τέχνη ἐπὶ τὴν ὑπόχρι- 
σιν μετῆλϑεν" ἐπειδη γὰρ ἢ συστᾶσα πᾶσα τοῦ Eouo- 

γένους τέχνη ἥδε, ἣν νῦν ἡμεῖς μετεῖμεν, οὐχὶ δημαγω- 

γίας τινὰ ἔχει τάξιν, ἀλλ᾽ ἐπιδεικτικῆς χρείας ἐξέτασιν, 
διὰ τοῦτο καὶ προσεδέησεν αὐτῇ ὑποκρίσεως ' τὰ οὖν ij- 
ϑικὰ τετάρτην εἰληφότα τὴν τάξιν πρὸς ἀπόδειξιν μὲν 

10 

- 

οὐδ᾽ ἡντινοῦν συντελοῦσιν, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὴν ἐξέτασιν εἰς 20 

τοῦτο σπεύδουσαι ἔχουσιν, ἀλλὰ τὴν ὑπόχρισιν καὶ ξζήτη- 

σιν καὶ σγηματισμὸν τοῦ δύνασϑαι σχῆμα προσώπου 
προσομοιοῦσαι, ιδιὸ καὶ ἡϑικὰ προσηγόρευται, 3 ὡς ἥ- 
ϑους μίμησιν ἔχοντα, καὶ οὐ κατηγορίας οὐδὲ ἀποδεί- 
ξεώς τινα ποιότητα. Ta γὰρ πολλὰ τῶν ἡϑικῶν s τις 25 
τεχνικῶς μδτέλϑοις πρὸς ἀπόδειξιν κατασχευάζων , xoi 
ἀσύστατα ποιεῖ" εἰ γὰρ ἐροῦμεν, ὅτι ὃ “γεωργὸς συνεχῶς 
τὴν γυναῖχα εἰς ἄστυ χατιοῦσαν ἀποπέμπεται , Xo & 

πειρώμεϑα αὑτὸ ἀποδεικνύναν ὡς ἔγκλημα τὸ εἰς ἄστυ 
ΜΝ κατιέναι , ἀπερίστατον. ἂν εἴη 

στασιν εἶναι) ὃ χοινῇ πάντες οἱ ἐνοικοῦντες πράττομεν" 
* 

J^ 

20 Cod, τὸ γὰρ τὴν. . 21 Cfr. Ald. p. 101. 1. 13. 

οὗ γὰρ δὴ ἐροῦμεν περί- 50 
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καὶ ἐπὶ ἑτέρου ξητήματος eb λέγοιμεν, ὡς δυσχάλου παῖς 
ὁλισϑήσαντος ἐγέλασε τοῦ πατρὸς χωὶ ἀποχηρύετεται" 
ὁμοίως εἰ πρὸς ἀπόδειξιν σπουδάσωμεν τοῦ δεικνύναι ἔγ- 
κλημᾶ τε xol πταῖσμα τὸ γελᾷν ἀνυπεύϑυνον ἀεὶ, εἰχό- 

b roc ὃ λόγος xal τὸ ζήτημὰ ἔξω περιστάσεως" ὑποχρινύ- 
μένον δὲ ῥάδιον xarà μίμησιν οὐ συνέστηχεν, ὅταν ὑπο- 

κρινώμεϑα δυσκόλου τραχὐτητὰ xul κατηφῶν καὶ τὸ πᾶν 
' ὁτιοῦν τῶν γινομένων μέμφεσϑαι, οἷς ἢ κωμῳδία τὰ 
πολλὰ χαίρει  xel ὃ «Αυσίας πρὸς τὸ γενναιότερον τοὺς 

40 λόγους ἐξάγει" τοῦτο φανερῶς ὃ παρὰ «Τιβανίῳ ?? ᾳϑ0- 
γερὸς μηνύει, προσαγγέλλων ἑαυτὸν, ἐφ᾽ οἷς ὁ γείτων πε- 
πλούτηκεν. εἰ ydp ἀνέλοις ἐνεαῦϑα τὴν τοῦ φϑονοῦντος 
ὑπόχρισιν, ζήτησις μὲν͵ οὐδεμία τυγχάνει, καὶ γελωτὸν ἂν 
εἴῃ τὸ πρᾶγμα. οὐ γὰρ εἴ τις πλουτεῖ, τοῦτο χαϑιελοῦν»- 

45 ται ζητοῦντὲς οἱ δικασταὶ, ἀλλ᾽ εἴ tig ὑποχρίνοιτο. Τὺ 
τέταρτον εἶδος τῶν προσώπωψν ἐπεξείργασται, καὶ κωμῳ- 

δίας οὐδὲν ἀπηλλαγμένην δείχνυσι τὴν ῥητοριχὴν τέχνην. 
Πέμπτην τὰ χατὰ συμπλοχὴν δύο προσῆ- 

yopiQv. ἀσϑενησάσης λοιπὸν τῆς ὕλης, δύο προσώπων 

20 ποιότητες εἰς ἑνὸς χρείαν συνάγονται" γέος πλούσιος" 

οὔτε γὰρ τὸ νέον εἶναί τινα ἀπόδειξίς ἐστιν τοῦ τόδε τι 
ποιεῖν, ἀλλὰ προσδεῖ τῷ μὲν τὸ βούλεσθαι, τῷ δὲ τὸ - 
δύνασθαι' διὰ τοῦτο οὖν συνήχϑη κατὰ ταὐτὸν ἀμφό- 
τερα πρὸς τὸ χρίσιν ἐχδέξασϑαι. τὸ πρᾶγμα" συμπλαχέν- 

25 τα δὲ εἰς ἄμφω δύναξαι κρίσιν ἐκδέξασθαι. ἂν α δέξα- 

σϑιαί φησιν, οἱονεὶ ὕλην παρασχεῖν καὶ ἀφορμὴν Aoypu, 
o) γὰρ μόνον ἡ ξήτηδίς ἐστι περὶ τῆς κατηγορίας ἢ ἀπο- 
λογίας" εἰ οὖν δεξαίμεϑα τὸ κρίσιν ἐκδέξασθάι ἀντὶ τοῦ 
εἰς δικαστήριον ἐνεχθῆναι, μονομερῇ τὴν ἐξέτασιν που- 

50 οὔμεν, ὡς μόνῳ τῷ χατηγύρῳ ἁρμόζουσαν, "ἄμεινον 
οὖν τὸ χρίσιν ἐχδέξασϑαν, οἷον ὕλην καὶ λόγὼν ποιότη- 

τα Xo ἀφορμὴν παρασχέῖν, — 00^ ᾿ : 

22 Tom. IV. p. 159 — 180. Reisk. 
Ld 
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Ἔκτην τὰ κατὰ ὀυμπλοκὴν προσώπου καὶ 
πράγ ματος. Ἔτι ἀσϑενησάσης τῆς ὕλης προσεδέησε καὶ 

πράγματος τοῦ προσώπου πρὸς τὸ ἔχειν ἀφορμὴν λόγων, 

οἷον μειρἄκιον καλλωπιξόμενον φεύγει πορνείας" τὸ γὰρ 

καλλωπίζεσθαι πράγμα. ὃν πρόσχϑιξαι τῷ προσώπῳ. "δ. 
Ἑβδόμην τὰ ἁπλᾶ. προσηγορικά" ἁπλᾶ foc» 

ἡγοριχά ἐστι τὰ μηδὲ μίαν ἐπεοισαγωγὴν ἔχοντὰ ἔξωϑεν, 

ἀλλὰ χοινὴν τὴν ἁπάντων ποιότητα" διὸ * xol προσηγο- 
cni ἐκλήϑη διὰ τὸ χοινὴν ὕλην xoi ἀφορμὴν λόγων. ἐκ 
τῆς περὸ ἑχαάστου προὔποχειμένης ἐννοίας γίνεσθαι, οἷον 10 

εἰ λέγοιμεν στρατηγοὶ. 7 ῥήτορες, οὗ περὶ. TOUÓS τοῦ ῥή- 

τορος λέγομεν ἢ τοῦδε, ἀλλὰ - κοινὰς ἔχομέν περὶ τῶν 

ῥητόρων ἐνγοίας, tig ὕλην. λόγων προφερομέναξς᾽ τέ δέ 

ἐστι τοῦτο μᾶλλον ἴσμεν, Ori ῥήτορες συχοφαντοῦσι, δι» 
χαστηρίοις σχολάξουσι ; φιλοπράγμονές εἰσιν Ἔχομεν 15 
μὲν ovv. ix. τούτων χαὶ τὸ ἐναντίον, ὅτι δημαγωγοί εἰσιν 
οἱ ῥήτορες καὶ tà πολλὰ τῆς πόλεως χήδονται, «καὶ σύμ- 
fovAos ἀγαϑοὶ, ἀπὸ τῆς κοινῆς ἐννοίας , ἧς ἔχομεν mpl 

τῶν πραγμάτων; ei ἀφορμαὶ τοῦ ῦ λόγου ἡ ἡμῖν ἐπιγίνονται" | 
ταὐτὸν δὲ. καὶ περὶ τῶν στρατηχῶν καὶ ἑτέρων ᾿ τοιούτων 30 
τις ὑπολάβοι, ἔγει οὖν τὰς ἀποδείξεις SUO ve" κοινῇ πᾶν-. 

veg περὲ πάντων ἐννοίας ἔχομεν τῶν προσώπων. 
Ταυτὶ δὲ δῆλον μὲν, ὡς καὶ καϑ' ἐν ἐμπί- 

πτέι τοῖς ξητήμασι καὶ κατὰ πλείονα. διελὼν 
τὴν τῶν προσώπων ποιότητα: ἐδίδαξεν, "ὡς οὐκ ἀναγκαῖον 25 

ἰδίᾳ ἑκάστην ἐξετάξεσϑαι , ἀλλ᾽ ἔστιν ὅτε καὶ πλείονες 

ποιότητερ εὑρίσκονται κατὰ ταὐτὸν καὶ ἀφορμαὶ xoi μία, 
ὅτι xol τὸ μὲν παράδειγμα ὃ 0 αὐτὸς εἴρηκεν, αὑτίκα ὃ 
Δημοσϑένης καὶ πατὴρ ἦν καὶ ῥήτωρ xai στρα- 
τη γός" ἐπὶ τῶν κυρίων ἀρμόξουσι, χαὶ ὡμολόγηται τὰ 30 

ὡρισμένα xoi χύρια πλείονας: ἔχειν ποιότητας" κἂν γὰρ 

ι 4 Cfr. AM, P. 108. 1, 8. 
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, φ 

Aioxivm λάβῃς κἀὶ' ἁπλοῦν πρὸς, ῥητοριχόγ' ῥήτωρ γὰρ 
xci πρέσβυς, κἂν ἐϑέλῃς εἰπεῖν διαβεβλημένον ὡς προ- 
δότην χαὶ ἕχαστον ἁπλῶς τῶν χυρίων προσώπων «δείο- 
να ἔχει" ἔστι δὲ καὶ ἐκτὸς τῶν κυρίων εὑρεῖν ἐν ἑνὶ προσώ. 

8 πῷ πλείονας ποιότητας αὐτίχα ἢν. λέγοιμεν, ὅτι τρισαρι- 
᾿στεὺς τὸν υἱὸν ἑταιροῦντα ἀπέσφαξε, χαὶ χρίνεται φονεὺς 
τρισαριστεὺρ" ἐνταῦϑα οὖν καὶ ἁπλοῦν προσηγορικόν ἐστι 
χαὶ πρός TL, πατὴρ γάρ" ὥστε οὐ μόνον κατὰ μίαν ἕχα- 

στην, ἀλλὰ καὶ κατὰ πλείονας ἀνάγχη ἐμπίπτειν τὰς 

40 ποιότητας τῶν προσώπων. 
“Δεῖ δὲ περὶ ἑκάστου τῆς δυνάμεως διὰ- 

γνόντα χρήσασθϑαι, ὡς ἂν ὃ χαιρὸς διδῷ" ἐν- 
ταῦϑα δείχνυσιν ἑαυτὸν ἐνδεῶς εἰπόντα τὴν τῶν προσώ- 
fy διαφοράν" κελεύων γὰρ ἰδίᾳ περὶ ἑχάστου γνῶναι 

46 τῆς δυνάμρως εἴρηκεν, ἀλλ᾽ οἶδεν μὲν οὖσαν τὴν διαφο- 

ρὰν, οὐκ ἐδίδαξε δέ. 
Ὡς ἂν ὁ καιρὸς διδῷ" τοῦτο 2 περὶ τῶν κυρίων 

, μόνων ἀρμόξει, ἐν γὰρ τοῖς ἄλλοις αἱ αὐταὶ χαϑόλου 
΄ ποιότητές εἰσιν" ἐν δὲ τοῖς χυρίοιρ ἄλλοτε ἄλλη, καὶ δεῖ 

20 τοὺς χαιροὺς φυλάττειν, xx): ovg τὸ ζήτημα μελετῶμεν, 

ἵνα ταῖς προὔπαρξασαις πράξεσι χρησώμεϑα" οἷον. ἐπὶ 
παραδείγματος, εἰ χρίνοιτο ὃ Δημοσϑένης ὡς “συμβουλεύ- 
σας βοηϑεῖν ᾿θλυνϑίοις , Οὐκ ἂν ἔχοις εἰπεῖν, ὅτε καὶ πρὸς 

Φίλιππον ἀπελϑὼν ἀπεσιώπησεν, οὔπω γὰρ γέγονε οὗ» 

25 δέν" ἢ ὅτε συνεβούλευσεν ἐν Χαιρωνείᾳ μάχεσθαι, οὐδὲν 
γὰρ τοιοῦτο συμβέβηκεν * ἀλλὰ δεῖ τὰ πρὸ τούτων μόνα 
ϑεῖναι" καὶ πάλιν sb χρίνοιτο ὁ αὑτὸς “Δημοσϑένης ὡς 
συμβουλεύσας βοηϑεῖν Βυζαντίοις καὶ Χεῤῥονησιώταις, 

μνήμην μὲν ἕξεις τῶν OAvvOiev, οὐδέπω δὲ τῶν περὶ 
80 Χαιρωνειαν᾽ τοῦτο οὖν κελεύει φυλάττεσθαι τὸν καιρὸν 

τῶν πραγμάτων, xe ὃν μελετᾶται τὸ ζήτημα καὶ τὰ 
προῦ- 

4 Cfr. Ald, p. 111. 
- 
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προϑπιργμένω "τοῖς προσώποις λέγδιν: τινὲς “δὲ χοινὸν 

αὐτὸ λαμβάνουσι καὶ λέγουσιν, ὡς ἂν ὃ. χαιρὸς διδῷ, ὡς 
ἄν εὔχαιρον q, τουτέστι χρήσιμον; ἔὔηϑες δὲ, iml γὰρ 
τῶν ἄλλων προσώπων σιάντα δεῖ τὴν αὐτὴν ἔχειν τάξον, 
“εἰ γὰρ λάβοιμεν. vÓ πρός τι, οὔποτε" μὲν. ἔχοιμεν. ἀπὸ ὅ 
τῆς κοινῆς φύσεως αὐτὸ κατασχευάζειν, ποτὲ δὲ οὔ. Εἰ 
γὰρ λάβοιμεν διαβεβλημένον, οὔποτε μὲν ὡς ἐπαινούμενον 

αὐτὸ λαμβάνομεν, ποτὲ: δὲ ὡς διαβεβλημένον᾽ ἄλλοτε δ᾽ 
ἂν tig ἐξετάσῃ τὸ αὑτὸ πρόσωπον, τὴν αὐτὴν. ἔχει. ποιός 
τήτα" ἄδηλον οὖν, ὅτι περὶ τῶν προσώπων μόνον ἀρμό- 10 

ζει τὸ, ὡς ἂν ó χαιρὸς διδᾶ., ἐπὶ μέγιστον ἂν κατασχευι 

' ασϑὲν, οἷον ζήτημα τῷ ϑέλοντι φιλονείχως δέχεσθαι, τὸ 
ἀπαιτεῖν ἐν τοῖς ἄλλοις προσώποις «δεῖξαι καιρρῦ διαφο- 
px» ἐναλλάττουσαν τὴν ποιότητα, ἀλλ' ἡ λύσιρ αὕτη, 
ὅτι προσέϑηκεν, ὡς τὰ 'χύρια ἰσχυρὰ καὶ ἀναγκαῖα καὶ 48 
τὰ πολλὰ ἐν αὑταῖς παρέχεταν, διὸ περὶ dirüv λέγει, ἐξε- 

ταζόμεένα, ὕλην παρέχοντα καὶ ἀφορμήν. —. ΝΣ 

Καὶ δεῖ τοῖς. ἐγκωμεαστεκοῖᾷ. ἀκολουϑοῦν- 
τα τόποις χγρῆσϑαι τοῖς ἐμπίπτουσεμ" τόποις 

μὲν οὖν ὡμολόγηταε: ὅτι κεφαλαίοιξ "λέγει, μέγιστον 20 

δὲ σφάλμα γέγονεν αὐτῷ καὶ τὸ αὑτὸ τῷ προτόρῳ, hok 

λέγειν, ὡς ἄν ὃ χαιρὸς διδῷ ἐν ἀμφοτέροις γάρ. μόνων, 
περὶ καιρῶν διαλαμβάνει, καὶ ἀνάγχη ἡ ἢ τὰ Aura sm ͵ 

. εἰναὶ πρύσωπα, ἕως ἂν ῇ πρόσωπα, 7 σφάλμα εἶναι τὰ 

περὶ κυρίων μόνον εἰρῆσϑαι, τὸ "γὰρ λέγεψι τοῖς ἐγκῶν, 15 

μιαστικοῖξ ἐπὲ μόνων κυρίων ἐστίν" οὔτε y yap: τοῦ, πρός : 
τι ἐστὶν, οὔτε τοῦ διαβεβλημένου, οὔτε voU xatG συμ 

πλοκὴν, οὔτε τοῦ ἁπλοῦ προσηγοριχοῦ dori 5. .révos ] 

πατρίδα, 7] TU τῶν ἐγκωμιαστιχὼν sve do xv, poro 

ταὐτὸν τὰ ἐγχλήματα, δδι τὲ 'μίαν. παάνξων εἰπέ γίοιῤτορ. 38. 

ταν ὅπερ ἀδύνατον διαφορᾶς. οὔσης" πὼς p “ἂν ἘΠ 

ἑπτὰ διαφορῶν οὐσῶν οἷόν τε, τὰ ἑπτὰ. μίαν ὕλην. ἔχειν, 

xai τὸ ἐλλείπεεν τὰς τῶν ἄλλων ποιότητας καὶ ἅμα τῇ, 

A hetor. V. | E 4 

- 
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διαφορᾷ διδάξαι καὶ τὴν αἰείαν, δι᾿ ἣν διαφέρουσιν τοῖς 

ἐμπίπτουσιν ἢ τοῖς χρησιμεύουσιν" ovd? γὰρ πάντως χρη- 
σιμεύει xaT αὐτόν" αὐτέχα τῷ Δημοφϑένει οὐκ ἐχρησί- 
pevev ἀπολογουμένῳ ὑπὲρ αὐτοῦ μνημονεῦσαι τοῦ γένους. 

5 τῷ δὲ «Αἰσχίνη κατηγοροῦντι χρήσιμόν, διὸ εἶπεν" ΟΣ χύ- 
ϑης βάρβαρος ἑλληνίζων τῇ φωνῇ," ? καὶ ἐξεξάσαι τὸν 

' Τύλωνα xai τὴν μητέρα τοῦ 4ημοσϑένους «Σκυϑίδα τὸ 

ἀρχαῖον οὖσαν, ἅπερ παρῆκε παντελῶς ὁ “Δημοσϑένης 

καὶ οὔτε ἐπήνεσε τὸ γένος , Οὔτε μνείαν τινὰ ἐποιήσατο" 

10 re. δὲ πεπραγμένα αὐτῷ περὶ ,“Χεῤῥονησιτῶν καὶ τὰ xÀ- 

λω τούτῳ * «μὲν ἔπρεπεν εἰπεῖν, Aioxivn δὲ σιωπῆσαι" 

xoi πάλιν ἐπὶ Αἰσχίνου τῷ Δημοσϑένεε ἔπρεπε μνημο- 
ytvoat τῆς δυσγενείας τῆς “Αἰσχίνου, καὶ τῆς ἀνατροφῆς 

ὡς nornoa οὐχέξεν δὲ μνημονεῦσαι τῆς δημαγωγίας καὶ 

45 τοῦ σώφρονος βίου, οὐδὲ τῶν ατρατειῶν, ὧν ἐσερατεύσα- 

TO, οὐδὲ τῶν στεφάνων , ὧν ἐστεφάνωτο. διὰ. ̓ἀριστείαν" 
ἀλλ᾽ ἐχεῖνος μὲν τούτοις κέχρηται; φυλάττεται «δὲ τού- 

τῶν τὴν μνήμην 0 Δημοσθένης" καίτοι ταῦτ πάντα 
τῶν ἐγχωμιαστικῶν ἐστε. 

Τοῖς ἐμπίπτουσιν, οἷα τοῖς χγρησιμεύουσιν, ἵνα 
μὴ ἑξῆς πάντα λέγῃς τὰ ἐγκωμιαστικὰ,) ἀλλὰ τὰ ἀρμό- 
ξοντά σοι πρὸς τὴν προχειμένην χρείαν, ἢ τοῖς ἐμπίπτου- 

4 ὲ 4 P d € ,€ ΠῚ ^ (€ * . 4 

Qt», Onep ἐστὶ ἄνω, ,,09'0 χαιρὸς διδῷ,“ τοῖς κατα τὸν 

χαιρὸν, καϑ' ὃν τὸ ξήτημα͵ μελετᾶταν συμβαίνουσιν" ὡς 
35 γὰρ ἔφαμεν" εἰ πρὸ τῶν ἐν. Χαιρωνείᾳ κρίνθετο Anuo- 
— οὐχ Eia «Αἰσχίνης εἰπεῖν, ᾿,, παρενόμησιν ὃ Ósi- 

λαιος τὴν μόνην χαὺ πρῶτον αὑτὸν πρόσειποῦσαν πατέρα 

ἀπολέσας y 5. οὔπω γὰρ qv γενόμενος" ἢ τοῖς ἐμπίπτου- 
σι τοῖς πρὸφο τῆν: χρείαν, ἵνα 4 ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ. τοῖς ἔρ- 

59 γος, ἀφ᾽ ὧν “αὶ ἐν τοῖς ἑξῆς διελὼν τὸν στοχασμὸν λέ- 

3 Contra Ctes. p. 441. Bekk. 4 Cod. τούτων, scripsi τούτῳ. 

5' ἀπολέσας, quod abest a cod., inserui ex Áesch. in Ctes. p.406. . 

Beli. /— - . 

΄ 
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y&* φύσιν ψυχῆς καὶ σώματος δεῖ τησεῖν xoi πράξεις, 

ipod δὲ γένους ἢ πατρίδος ἢ τῶν ἄλλων τῶν ἐγκω- 

μπαστικῶν ἐμνημόνευσεν. 

Ovx ἐπιδέχεται. δὲ ἐξέτασιν" τὰ τε ἰσάξον- 

τα καὶ τὰ ἀόριστα διόλου ἀναγκαίως δὲ προσέϑη- 5 

xe τὸ διόλου" βραχεῖα γὰρ ἐμπεσοῦσα διαφορὼ ἐξέτασιν 

παρέχει" 7 yap τὸν μὲν δῷς εἶναι νέον, τὸν δὲ πρεσβύ- 

την, ἢ τὸν uy πλούσιον, τὸν δὲ πένητα" 7 διπφορῶ παρ- 

ἐσχεν ὕλην καὶ ἐξέτασιν τῷ πράγματι" τὰ μὲν δὴ ἀόρι- 
στα ὡμολόγηται ὅτι οὖδ᾽ ἡντινὰ ὕλην παρέχει τῷ μηδ᾽ 

αὖ ἐγνῶσϑων περὶ αὐτῶν" τὰ δὲ ἰσάξοντα οὐκ αἴσχει λό- 

γους ἀχρήστους ἔχει" ὃ γὰρ ἂν τις εἴποι περὶ τοῦ ἔναν- 

τίου, τοῦτο καὶ κατ᾽ αὑτοῦ ἁρμόζει" περιττὸν οὖν ταύ- 

ταις χεχρῆσϑαι πρὸς ἀπόδειξιν ταῖς δικαιολογίαις ἄχρι- 

βῶς κατασχευάσας σαυτὸν ἐλέγξεις" εἰ γὰρ εἶεν δύο ῥή- i5 

TOQtG, ἢ δύο' νέοι χαὶ πλούσιοι, καὶ λέγοις, ὅτι οἱ ῥήτορες 

συχοφανταὶ xat τὰ τοιαῦτα, καὶ EL λέγοις, ὅτι οἱ νέοι 

xol πλούσιοι καὶ ἐπιϑυμηταὶ καὶ ἐπιϑυμοῦντες εἰς ἅπαν- 

τὰ xol καταφρονοῦντες τῶν vno» ταῦτα δὲ κατὰ Gu. 
φοτέρων ἁρμόξει, καὶ ὅσα ἂν τις εἴποι ὡς κατὰ τοῦ ἕτέ- 20 

ρου, καὶ καϑ' ἑαυτοῦ φϑάσας clonxev. 

"Qornso δὲ τῶν προσώπων, οὕτως δὲ καὶ. 

τῶν πραγμάτων πλείστη διαφορὰ, xal ἐαχυ- 

ροτάτην μὲν ἐξέτασιν ἐπιδέχεται, ἐφ᾽ οἷς did 

αὑτὸς ὡς πδιήσας κρένεται" δευτέραν δὲ, ἐφ. 2ὅ 

οἷς ἑτέρου ποιήσαντος ἄντικρυς εἰς αὑτὸν 
ἀναφέρεται" τρίτην δὲ τὰ μεταξὺ τούτων" ἢ 
τὴν ἐξ ὑποψίας ἐπαγγειλάμενος ἡ ἡμῖν ἀνωτέῤω προσώπων 
xol πραγμάτων εἰπεῖν᾽ διαφορὰν, τὴν μὲν τῶν προσώπων 
διαφορὰν ἐπεξῆλϑεν, εἰ. xol ἐχλέλοιπεν τὴν ἑχάσέξου ὕλην, 50 
τὴν, δὲ τῶν πραγμάτων διαφορὰν παντελχῶς ἠγνόησεν. 

6 A τὰ ἀμφοτέρῳ. Scr, κατὰ ἀμφοτέρων. * 

τὰ Ll τούτων cod, om. — Cfr. Áld. p. 121, 

4.. 

ἙΡΜΟΓΕΝΟῪΣ ΤΈΧΝΗΝ 6δ δὶ 

μᾶς; 

^ J 
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αὗται. γὰρ, ἃς τίϑησι διαφορὰς στοχασμοῦ, πραγμάτων 

εἰσὶ διαφοραὶ, οὗ πάντων πραγματών᾽ ἡμεῖς δὲ εἴπωμεν. 
Γενικαὶ μὲν οὖν εἰσι διαφοραὶ τρεῖς, τό τε κατὰ χρέσεν, 
χαὶ τὸ κατὰ συμβουλὴν, καὶ τὸ κατὰ φυγὴν καὶ δίωξιν" 

5 τὸ μὲν οὖν κατὰ ὀυμβουλὴν ἄτμητον μένει, τὸ δὲ κατὰ 
κρίσιν τέμνεται εἴς τε τὸ κατὰ ἀμφισβήτησιν καὶ εἷς τὸ 
κατὰ αἴτησιν" ἐν ἀμφοτέροις γὰρ κρίσις àori καὶ οὔτε 
κατηγορία οὔτε ἀπολογία, ἀλλὰ χρίσις τοῦ εἰ δεῖ δοῦναι, 
ἢ τοῦ ποῖον δοῦναι, ἢ τοῦ τί δοῦναι. Τὸ δὲ κατὰ φυ- 

40 γὴν καὶ δίωξιν τέμνεται εἰς ὀχτὼ διαφοράς" πρῶτον μὲν 

ἀφ᾽ ὧν δέον ποιῆσαι ovx ἐποίησεν, ὡς ὁ πρεσβευτὴς. ὃ 
μὴ πρεσβεύσας ix τοῦ μὴ λαβεῖν τὰ ἐφόδια" καὶ ἀπὸ τῶν 
τῆς ψυχῆς παϑῶν, ὡς ἡ γυνὴ ἡ γύχτωρ. δαχρύουσα" καὶ 

. ἄφ᾽ ὧν εἰπέν τις, ὡς ὁ πλούσιος ὃ ὁμόσας ἐν συμποσίῳ 
| 45 τυρἀννήσειι" καὶ ἀφ᾽ ὧν ἕξερου κριϑέντες περὲ αὑτοῦ 

εἰρήχασιν, ὡς ὁ Θεμιστοκλῆς ὁ χρινόμενος, ἐπειδὴ Παυ- 

σανίας ἔφη αὐτὸν ἔχειν χοινωνόν" xal ἀφ᾽ ὧν δέον εἰστεῖν 
οὐκ εἶπεν, ὡς ὁ στρατηγὸς ὃ κρινόμενος, ἐφ᾽ οἷς μὴ τὰ 
παρὰ τῶν πολεμίων ἀπήγγειλε" καὶ αἱ τρεῖς αἱ προχείμε- 

. 30 vos. Εἰ δὲ τις ipei, ὡς ἐν ταῖς τρισὶ καὶ αὗται περι- 

λαμβάνονται, οὐχ ὀρϑῶς λέγει, καὶ ὃ ἔλεγχος πλησίον" 
πρῶτον μὲν γὰρ iv τῷ συμβουλευτικῷ οὔτε ἀφ᾽ ὧν τις 
ἐποίησεν, οὔτε ἐξ ὧν ἕτερος, οὔτε ἐξ ὑποψίας deriv ἢ 
χρίσις, ἀλλὰ ψιλὴ τίς ἐστι συμβουλὴ, οὔτε ἐν τῇ αἰτήσει 

25 χρίσις nw, ἀλλὰ δοκιμασία" καὶ τὰ μὲν γένη ταῦτα 

καὶ τῶν καϑ' ἕκαστον δεῖ" χρενόμενορ eg. ὧν ἕτερος. ei- 
πεν περὶ αὐτοῦ διάφορον ἔχεν τὸ εἶδος τῷ κρινομένῳ ἀφ᾽ 
ὧν ἑτέρου ποιήσαντος ἄντιχρυς εἰς αὐτὸν ἀναφέρεται, 
καὶ ὃ κρινόμενος ἀφ᾽ ὧν οὐχ ἐποίησε τὴν ἐϊαντίαν τῶν 

80 τριῶν ἔχει τάξιν, καὶ ὃ ix τῶν τῆς ψυχῆς παϑῶν κρινό- 
μενος, ov γὰρ τὸ παϑεῖν ἢ ἢ ποιῆσαι" ἔστιν ἐνταῦϑα δῆ- 
λον ὡς ἐλλέλειπται ταῦτα. ἄλλως τε χαχεῖνο εἴδωμεν, εἰ 

συνέστηχεν ἡ τρίτη τάξις τῶν πραγμάτων, ἣν αὐτὸς dE 
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ὑποψίας. καλεῖ" χαὶ πρῶτον μέν φησιν, ἡ μεταξὺ τούτων 

ἐστὶν, τὸ δὲ3 μεταξὺ οὐδετέρων ἢ ἀμφοτέρων μετέχει. 
“ Σ. ὶ , , 1, — 

Τοῦτο δὲ ἀφ᾽ ὧν avrog τις ποιήσας χρίνεται, παντελῶς 
3 » 2 $ » " 23 232 ὃ € 7 , 

OU μετέχει, ἀλλ᾽ εἰ ἄρα, τοῦ, ἀφ᾽ ὧν ἑτέρου ποιήσαντος “͵ 
.ϑ ) € ⁊ € - y , "oo € P 2325 
ep wv γὰρ ὁ «Περικλῆς eine, γίνεται ἡ κρίσις τῷ oyi- 5 

δάμῳ, ὥστε μεταξὺ τοῦτο παντελῶς οὐκ -ἂν εἴη, δεῖ δὲ μὴ, 
- 3. St 92 3 » , 5 '« . 

καλεῖν αὐτὸ μεταξὺ, ἀλλ᾽ εἰ ὥρα συνίσταται τὸ eidog ἐξ 
ὑπαψίας τῆς τοῦ προσώπου ποιότητος τὴν' κρίσιν αὑτῷ 
δίδωσιν, εἰ δὲ ἐρεῖ, ἅτι ἐστὶ καὶ ἐνταῦϑά Two πεπρα-᾿ 
γμένα. αὐτῷ, τὸ βραδῦναι. περὶ τὸν. ̓ Ισϑμὸν. καὶ περὶ 10. 
τὴν Οἰνόην, ἐραῦμεν, ὡς ταῦτα τῇς ταῦ, προσώπου" ποιϊό- 

τητός ἐστιν, οὐ τῆς τοῦ πράγματος" p ἑτέρου γὰρ προς 

σῴπον ταῦτα οὐχ ἂν δὐρεϑιείη" τὰ δὲ εἴδῃ ἐ ἐφ᾽ αἱουδήπο- 

τε προσωϑπου τὴν ἑαυτῶν σώξουσι δυνάμιν, ὥστε μόνῳ τῷ 

ἑνὶ ἁρμόζει. “Μέγαμεν οὖν, ὅτι αὐδέποτε ὃ στοχασμὸς 15 
ἄνευ φανεροῦ σημείου συνίσταται" πᾶν. δὲ σημεῖον φα- 
ψερὸν xoci ἀνεύϑυνον. πλὴν τοῦ συγχατασκχευαξομένου" ἐν- 

ταῦϑᾳ. τοίνυν τι. φανερὸμ σημεῖον, ὅταν ὃ ᾿Αρχίδαμος 
κρίνηται ἀφ᾽ ὧν Περικλῆς ἔφη. εἰς. δέον ἀνηλωχέναι σεν- 

τῴκχόντα τάλαντα 3 dE "μὲν. γὰρ. τὴν ὑποψίαν ταύτην 20 

περὶ «ἀρχιδάμου lod, ὅτε ῥᾳϑυμότερορ ἣν, Ore ἐβράδυνε 

περὸ τὴν συναγωγὴν. τοῦ πολέμου, ταῦτα οὐ TOU πῤά- 

γματός ἐστιν, ἀλλὰ τοῦ προσώπου" ὥστε οὐδὲν πρὸς ἱτὸ 
σημδῖον κοινωνεῖ" ἀλλ᾽ ἔστι τῆς πριότητος τοῦ προσώπου, 

ἅπερ ἤμελλεν εἶναι καὶ. ἐκτὸς τοῦ μὴ δἶναι τὰ σημεῖον" 26 

εἰ γὰρ ἀρίσω vvreg τὰ ζήτημα, ὅτι ὃ. ““ρχίδαμος ἐπαν- 

ελἃ ὧν φρίνεται δωροδοκίας; συνέστηκεν ὁμοίως τὸ ζήτη- 

μα, καὶ οὐδὲν ἐδεήϑη τῆς προςϑήκῃης τοῦ Περιχλέα εἰ- 

στεῖψ, ὡς ἀνήλωσε; πεντήκοντα ταλαντα " οὐδέποτε δὲ ovàà 

εἷς 4 στοχασμὰς συνίσταται" ἐὰν γὰρ εἴπω, ὅτε ἀφορῶν 50. 
véog πλούσιος $ig τὴν ἀχρόπολιν δαχρύδι καὶ κρίνεται. - 

, 2 Cfr. Ald. p. 127. 1. 6. 3 Plut. Vit. Pericl. c. 25. 4 

ἔστιν quod sequitur in eod., omisi. . E 

LI 
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τυραννίδος ἐπεϑέσεως, συνέστηκεν" ἐὰν δὲ ἀφέλω τὸ δα- 

. ,Σρῦειν αὐτὸν ἡλἀφόρῷν, οὐκέτι συνέστηκεν" ἐνταῦϑα δὲ συ- 
γνίσταταε τὸ ζήτημα ἀφαιρεδέντος τοῦ λέγειν τὸν Περε- 

χλέα εἰς δέον ἀνηλωκέναι" πῶς ἂν ovv εἴη σημεῖον, οὗ 
5 ἀφαιρεϑέντος μένει ὁμοίως συνεστηχὼς ὃ στοχασμός" ὅλ- 
λως τε xoi λόγων ἀφορμὰς δίδωσι τοῦτο τῷ ἀρχιδάμῳ: 
ἐροῦμεν γὰρ, ὡς εἰς τὸ τῆς 4ϑηνᾶς ἄχαλμα ἢ εἰς μεσϑὸν 
φανερὸν ἢ εἰς ἕτερα τινα δεδαπάνηκε Περικλῆς" προςτε- 
ϑὲν οὖν τὸ σημεῖον βλάπτει τὸν κατήγορον" πᾶν δὲ ση- 

40 μεῖον εὶς ἀπόδειξιν παρὰ τοῦ κατηγόρου παραλαμβάνεται" 

διὸ καὶ τὰ 7 ἀρχῆς ἄχρι τέλους τῷ κατηγόρῳ ἀρμόξει' 

yvv δὲ αὐτὸς ὁμολογεῖ. λέγων" τὸ γὰῤ τῶν πεντήχοντα 
ταλάντων ἀναφέρεται μὲν ἄντικρυς εἰς αὐτὸν οὐδαμῶς * 

πᾶν δὲ σημεῖον ἄντιχρυς εἰς τὸ χρινόμενον ἀναφέρεταε 
48 πρόσωπον" εἰ δὲ. τοῦτο οὐχ ἀναφέρεται, ἀλλὰ δεῖται χα- 

ἕασκευῆς, δύο ἂν εἶεν στοχασμοὶ, ὡς αὐτὸς ἐφεξῆς: quom 
ἐνδέχεται δὲ ἐξετασϑῆναι ὡς ἀναφερθόμέενον'" τὸ δὲ ἐν- 
δέχεται ἀποδείξεως ἀχριβοῦς xol κατασχὲέυῆς δέεται" οὖ- 

., δέποτε δὲ σημεῖον δεῖται τοῦ καϊασκευασϑῆναι , ἀλλὰ 
20 αὐτὸ πρὸς. κατασλευῆν φέρεται" καὶ ἔτι ἐκ τούτων ὕφδιν 

γνώγαι, ὅτι τὰ εἴδη οὐ κατὰ ἑνὸς" μόνου τυγχάνουσε προ- 

'σώπου, ἀλλ᾽ οἷον ἂν. προσϑῆ ς᾽ "πρόσωπον, σώξεται τοῦ 

εἴδους ἡ φύσις. Τίς δέ ἐστιν ὃ λόγος, ἐπὶ παραδείγμα- 

τος ἔσται σαφέστερον. “Ἐὰν εἴπω, τριραριστέῤε εἰκόνα . 

'25 ἔστησαν οἵ πολέμιοι , xol χρίνεται ὁ ἐρισαριστεὺς. προδο- 

σίας, ὅπερ ὃ τεχνιχὸς τίϑησι παράδειγμα, συνέστηκε" «καὶ 

ἐὰν δὲ ᾿ἀφέλω τὸ τοῦ τρισαριστέως πρόσωπον, καὶ εἴπω, 

ὅτι εὐδοκεμοῦντος. ἔν. πόλδε ῥήτορος πολέμιοι εἰκόνα ἀνέ- 

στησαν," καὶ χρίνεται προδοσίας, συνέστηκε, καὶ οὐδὲν 

. 89 ἐβλάβη τοῦ ξητήματος ἡ σύστασις περὶ τὴν τοῦ προσώ- 

που ἐναλλαγὴν, xv ὡρισμένον πόιήσω τὸ πρόσωπον καὶ 
. εἴπω, ὅτε Φίλιππος εἰχόνα ἀνέστησε Δημοσϑένει xci χρί-- 

. V8rat 4ημοσϑὲ ἕγης προδοσίας, συνέστηχε' xay τὸ δημο- 

nada afüm — — — αθαιαδαδύδ.δν.» cn muncNREEn- — δον... 
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σϑένους ἀνέλω πρόσωπον. ἢ τὸ (διλύεπον ; tab εὔπω, ὅτι 
Περικλέαυς &éxóva οἱ πολέμιοι ἔστησαν, 501. xoiveros Πε- 
ρικλὴς προδοσίας, xcv. ἐπὶ Φιλίπηον ' curi: τοῦ Δημοσϑέ-. 

voug προσώπου τὸ “Ὑπερίδον ϑείην,. δυφόστηκενν οὕτως. ἡ. 

τῶν ὀνομάτων ἐναλλαγὴ οὐδεμίαν διομρορῷπ qweyxs τῷ" 5 

εἴδει". καὶ πάλιν τὸ ἀφ᾽ ὧν αὐτὸς τις πεποίηκε, xdv. dni 

ἀορίστου πρῦσώπον ϑείημεν, κἂν ἐφ᾽. οἱαυδησοοτοῖμι, τὴν. 
αὐτὴν ἔχει σύσταασιν,: ἵνα πλῆϑος παραδεέγμάτων, παρα- 
ϑείημεν" ἐὰν δὲ τὰ τοῦ ᾿δρχιδάμου πρόσωπον &yélo tà 
εἴπω, ὅτι “Περικλῆς ἔφη, εἰῊἢ δέον ἀνηλωκέναι πεντήκοντ £0 

᾿τάλανγο; xol χρίνεται. «Ξϑενελαΐδας ἢ ̓Ῥνοίας ὃ ἔφορος 

ἢ «Αεωτυχίδης i ἤ τις τῶν" τότε λαμπρῶν. ἂν “Σπάρτῃ, οὖ- 
δεμέαν ἔχει σύστασιν; ἀλλ᾽. ̓ἀπερίστατον' γίμενιβε πὸ “ζήτη- 
μα" δῆλον οὖν ὡς ἐπὶ τοῦ “Αρχιδάμου οὐ τὸ σημεῖον’ δὸ 
“τὸν Περικλέα εἰπεῖν εἰς δέον «ἀνηλωκέναι vtoisi σὴν avaro 45. 

σιν, ἀλλ᾽ ἢ, ποιύτηςξ τοῦ προσώπου" οὐκ ἂν οὖν.) εἶδός - 

ἐστὶ τὸ ἐξ ὑποψίας, Ἀλλὰ: πρὸς. τὸν “Μινουκιανονῃ rhon 

XGV . τοῦτο ἐπινενόηκονς ᾿ ̓ ἐποιδὴ. ἐχεῖνος.. τῶν. ᾳατογχγασμῶν 
τὸὺς μὲν φησιν ἀτελόϊς -εἶμαι ἀπὸ. προσώπων) ρενδρνέας, 

ρἰστοῦξὸ τὶς ἐπ᾽ ἐρημέηρυνεοσφαγεῖ. σώματι, τοὺς. δὲ «exed0 

πραγριάτων, ὡς τὸ, ἀσιότον πατὴρ ἀφωνὴς γέγονε καὶ κρί-, 

νεται φόνου". ̓βουληϑεὶς, QU» xà τῷ. ἀσώτῳ ἀεριϑεῖναν ' 
πρᾶγμα, "ἐθῦτο τὸ εἶδος" ἐπιψενόηχε, - χαὶ ἐν vir ἐπαλωγῇ 

᾿ δηλόν' ἐστι" got ped, νἀνπέρεκᾷ δὲ. οὐδὲν tod: ξιηγξήιικνος 

τούτου: xàl Ó ἄσωτος ἐπὶ τῷ. πατρὶ ἐφανεβγανομένφιαῥιςῶδ 
νόμεϊδς, καὶ οὐκ᾿ ἀγνοῶ piv. ὡς φήϑησώκινερ! uer 

"τὸ πρᾶγμα τὸ κρινόμεναν ἐρταῦϑα“. “Τοῦτο υἱδὸς Motov- 
᾿χκιανὸν ἀποτείνεται αὐτὸ τόνπαράδειγμα oU. ὀτελοῦς "Ex. 

πράγματος στοχασμοῦ τοϑέν.. Ὁ 00 τὸ qox vh S 
᾿Θαυμᾶξω δὲ, ἐδιμὴ —R nigd y nire Po 

αἰτίαν τις ἀποδώσει, καὶ τὸ λεγόμενον χῷ μα" 
ἀπολογήσεται δὲ ὁ ἄσωφὸς xal ἐρεῖ δι χρῶμα i 

ue 

1 Cfr. Ald. P 1354, 1. 23. . 
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^ γάρ στιν ] μετάϑεσις τῆς αἰτίας" εἴρηται. δὲ χρῶμα 
ἡ παρὰ. τὸ. πρύφασιν παρέχειν τῆς ἀπολογίας, ἢ ἢ παρὰ τὸ 
. ρρωννύναι ὅλοὐ:τὸν λόγον" ὥσπερ γὰρ τὸ χρῶμα τυποῖ τοι- 
oͤnoe εἶδος, οἥτω xe ἡ μετάϑεσις τῆς αἰτίᾳρ τυποῖ τὴν ἄστο- 

᾿οδ)λοχίαγ᾽ ἐν τῷ στοχασμῷ᾽ ὃ δὲ φησιν ? ὅλον τοιοῦτόν ἔστε 
, δυλλογισμὴν παραλογιζόμενος, xoi ἔστεν " οὗτος: “τᾶς, 
οφρησὶ, στοχασμὺς, εἰ συνέστηκεν, ἀπολογίαν ἔχει" ἡ δὲ 
-&noAoyus ἐστὶν ix τῆς μεταϑέσεως τῆς αὐτίαρ' ἡ δὲ μεε- 
ἱφξαϑέσις τῆς αἰτίας πρὸς τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆο ἄχϑι τέλους .γί- 

C4Q.xerae. τὰ δὲ ἀπ᾿ ἀρχῇς ἄχρε τέλους ἐστὶ τὰ πράγματα" 
-πᾶς ἄρα * awoyacuüg ἔγχει πρᾶγμα, καὶ à συλλογισμὰς 
αὐτοῦ ovtüg* αὐτὸς γὰρ βούλεται τὸ λέγειν, ,ἀπολογήσε- 

- fut δὲ, οἶμαι, 0 ἄσωτος καὶ ἐρεῖ τι" καὶ τὸ ,ϑαυμάζω 
δὲ, εἰ μὴ χρινομένου πράγμαξτας αἰτίαν ἀποδώσες τες ““" 

ἐ45 ἐροῦμεν οὖν ὡς ταῦτα πιϑανὰ μέν εἰσε πρὸς τὸ παραλο- 
« γιίσαάϑαι, ἀληϑείας δὲ οὐχ ἅπτεται. Ἐροῦμεν οὖν ἀν- 
-«αφάχρῃέιναντες αὐτὸ οὕτως, ὅτι. Χῶς μὲν ατοχασμὸς ἄστο- 

“λοκέαψ ἔχει" ἡ. μέντοι ἀπολογία οὐ πάντως ἀπὸ τῆς μετα- 

' axéaéwc τῆς αἰτίας γίμεται, ἀλλ᾽ ἔστε xol ἀπὸ τῆς βου- 

C Ξολῆσεως. x&i ἀπὸ τῆς δυνάμϑρὰς xal τοῦ παραγραφικοῦ" 

πάντα γὰρ ταῦτα πρὸς ἀπολογίαν τοῦ φεύγοντος εὕρη- 

ταῖς. βάντες ovv οἱ δτοχααμοὶ “οὗ ἀτελεῖς ἀπὰ πραγμα- 

» τος. ὄχοιϊσι wy “ἀπολογίαν, οὐκ ἐκ τὴς μεταϑέσεως δὲ 

X eiriad,. αὐδὲ " κατηγορίᾳ ix τῶν. ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέ- 
. ϑδιλουφν' ὡς καὶ αὐτὸς ἐν τοῖα ἐφεξῆρ ἔδειξε λέγων, ὅτε τὸ 

ἐδιδόζον. πράγμα οὐ χρίνεται. Εἰ οὖν ἐστιν μὴ χριμάφε- 
ovo», τὸ ̓ ϑαυμαατὸν xai τοῦτα ἐκ τῆς ποιότητος τοῦ προ- 

- σώπου. μὲν δίρ τὴν» ἀπολογία ἔχειμ., ὅπερ. ἐσεὶκ 4 boi- 

λησις xoà ἡ δύναμις, ὥσπρρ. ἡνέκα, ἀτελὴς ἀπὰ “πρησῴσερυ 

(88 ἐσεὶμ, ἐχλείπει, eit 1 βούλησιρ, air Ἶ δύναμις" ix δὲ τῶν 

τ. 2 Cfe. AM, p. * 435, l 16.. » 3 Cod. ἔστι καὶ; scmipsi xoi 
ἔστιν. 4 Cod. γὰρ, scr. ὥρα, efe 

οἱ - 

— 
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wx ἀρχῆς ̓ὄγρυ Edu "S τῶν λαιπῶν ἢ κρίσις γίνεται 

εὖ δὲ ἔγερ, μετώϑεαιν αἰτία, χρῆν. αὐτὸν εἰπόντα, ,ἄπος-. 
᾿λογήσεταὶ δὲ, οἶμαι. ὃ ̓ ἀσωτὰς καὶ ἐρεῖ τις, προρϑεῖναν, Ὁ | 

τὸ τί, ὅτι ply, γὰρ. ἐρεῖ τι αἰδὼ" τοῦτο δέ ἐστιν "ἐκ τῆς : 
βουλήσεωρν καὶ τῆς δυνώμεωρ" «εἰ δὲ εἶγεν μετάϑεσιν αὖ- $ 

τίας, αὐτὸς ἂν ngocéÓnksy αὐτὴν" δῆλον ovv ὡς ὃ Με: ' 

VOUXIOV RH λύγος ἐῤῥωται. ie ἀτελής ἐστιν ἔχ πράγματος, ες 

xol ἃ, συλλγιαμὸς, ὃν ΟἹ Ερμογέγης πλόχει, πρὸς TQ Te ᾿ 
ραλαγίσασθϑαν μόνον énuveygnton . 

ἹΠετὰ ταῦτα τοΐνυν ἐστὶν ἐξ αὑτῶν γνῶναι 40 

τά τε. συνεστῶτα καὶ δεαιρεῖσϑ αὶ “δυνάμενα 
“τῶν ζητημάέξων καὶ ϑάα μὴ συνέστηχεμ. | Ey: 

'ταῦϑια negl ἀσυστάτων. διαλαμβάνει χατὰ -ἀκολουϑίαν 
πρὸς τὸν λόγον ἁρμοσάμενος" εἰπὼν γὰφ. τὸ προοίμιον, ." 
ἀποδείξας ὅτε τέχνη καὶ προρϑεὶς τὸν σχοπὸν τοῦ. βιβλίου, 15 

ὅτε περὶ πολιτικῶν ζητημάτων διαιρέσεως χαὶ «διδάξας 5, 

ὃ τι τὸ πολιτικὸν ζήτημα, καὶ «ἐστ᾽ αὐτὸν, τίς ὕλη. τοῦ no- 

,λετικοῦ ζητήματος, καὶ ὅτι προςϑεὶς" τὴν διαφορὰν τῆς | 

. ὕλης, τουτέστε τῶν T5 προσώπων χαὶ πραγμάτων, ἄναγε 

καίως ἐπὶ τὰν λόγον τῶν συνεστώτων καὶ ἀσυστάτων ἔᾳ- 30 
χεται" ὅραν οὖν τοῦ ὀυνεάετῶτος ζητήματος λέγων πάν- 
τα τὼ ἀσύστατα -περιλαμβάνες κατὰ τὸ ἐναντίον. “γίνεται 
δὲ οὕτως τά τὸ συνεστηκότα καὶ τὰ ἀσύστατα" σνκέστηκε 

δὲ ἐχ τριῶν τούτων, αἰτίου, συνέχοντος, xomonévov* καὶ 
. αἴτιον μέν toti. ἡ τοῦ κατηγόρου φωνὴ, ὡς καὶ ἐχ τοῦ 35 

ῥήματος δεέχνυται, παρὰ τὸ τὴν αἰτίαν τῆς χρίσεως μη-͵ 

γῦειν" συνέχον. δὲ ἡ ἀπαλοχία παρὰ τὸ εἰς: αὑτὴν συνά- 
γεσϑαε τὸν λόγον" χρικόμενον. δὲ, περὺ. οὗ οἱ δικασταὶ | 

»ξητᾳῦσι;, ΄ Toig. οὖν συνεφτηκόσι τῶν ξητημάτων ἀνάγχη . 

᾿ τὰ τρία εἶναι, 6v.yaQ Θτιρῦμ, λλεῖψαν ἀσύστατον ποιεῖ 30 

τὸ ζήτημο" εἴ τε γὰρ μὴ ἔχξιναἴτιον, ἀφύστρτόν ῥστιν, vg 
΄ - C. vt 

5 Cfr. Ald, p. 139, 1. 26. Ὁ BENE 
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τὰ ἀπίϑανα TOY ἀσυστάτων, iit μὴ ἔχοι συνέχον, δμιοίως 
᾿ἀσύστατόν ἔστιν, ὡς τὰ ̓ μονόμερῆ" εἴτε μὴ ὄχον κρενόμε- 

᾿ vov, ὡς τὰ ἰσάζοντα καὶ ἄπορα. odd τοίνυν εἰδέναι ὡς 

, ἕν μὲν ἐλλελειμμέγον ᾿ἀσύστατον ποιεῖ τὸ; ξήτημα, τῷ δὲ 
^5 συνεστηχότει TOV τριῶν ποὔτων δεῖ" ἔσφαλται otv. αὐτῷ 

λέγοντι. * μετὰ ταῦτα ἐστιν ἐπιγνῶναι v τε συνεστηχό- 
- Ζὰ τῶν ζητημάτων καὶ ὅσα' μὴ συνέστηκε“ "TO we μὴ 
συνεστῶτα ovx ἂν eli] bre erat εἰ γὰῤ μῆ. συνέστηκε, 

πῶς ζητεῖται; ἕν δὲ ἢ ἑνὸς τῶν προχειμένων ὄντα " ἐχρῆν 
40 οὖν εἰπεῖν ἀντὶ τοῦ ζητημάτων προβλημάτων, αὐτὸς γὰρσ' 

διακρίνει" καὶ πρόβλημα. μὲν τὸ ἀόριστόν. καλεῦ τὸ μήπω 
᾿δρον £y0V, εἴτε συνέστηκεν" eire μὴ; παρὰ τὸ βάλλεσϑαι" 

ντροβάλλονταε γὰρ καὶ τὰ. ̓ ἀσύσεατα" ζήτημα δὲ τὸ εἰς 

xoiotu φερύμενον. Cem NS TNI 

. 48 Τὰ. wiv γὰρ "tot ἄμφω o xol πρόσωπον ἔχον- 
τα καὶ πρᾶγμα κρινόμενον" ἐνταῦϑει τὸ ἀπερίστα- 

“τον σημαίνει" ἀπερίσεατὸν ὁ δέιέστιν, 60 μήτε ἐκ προσώ- 
που μήτε ἐκ πράγματος ὅλην ἔχει. ἰφϑάσαντες. γὰρ 

-«ἐδιδάξαμεν, ὅπερ καὶ αὑτὸς ἐπάγει, ὅτε καὶ ἐξ ἑνὸς ἵστα- 
(80-re κρίσις ἐλλελειμμένου. τοῦ ἑτέρου: παράδειγμα τούτου 

* 40 qóvoc ἐγένετο iv πόλει æat xoiverai ris“ τὸ γὰρ τὶς 
"ἀόριστόν ἐατε καὶ χρίσιν. οὐκ ἐπιδέχεται xb μηδὲν ἐσεὶ τῷ 
χρόνῳ τυγχάνον ὁμοίως οὐδεμίαν ἐπιδέχεται' πρίσιν" χαὶ 
TO ἀποκληρύττει τὶς. τὸν υἱὸν ἐπ᾽ οὐδεμιᾷ. ciriw* ἢ γὰρ 

.45 xal τὸ τοῦ υἱοῦ πρόσωπον δοκεῖ εἶναι, ἀλλ᾽ ὕλην οὐ παρ- 
Eq &t αἰτίας γὰρ υἱὸς ἀποχηβύττεται' ei δὲ προσϑείης, 

᾿ ὅτι φόνος ἐγένετο ἐν πόλδε, καὶ εὕρηταί τις ἡμαγμένος, 
ὑκαὶ κρίνεται, περίστασίᾳ' ἔστε τὸ ἡμαγμένος" κἂν εἴπης, 

ὅτι συνεχῶς ις Ἀρινόμενορ' φόνου ἀπέφυγεν, ἐγένετο φό- 

'80 vog καὶ ὑπάγεται τῇ αἰτίᾳ, 7. ποιῤτὴς πάλιν. τοῦ προσώ- 

"tov, xét μὴ ὄντος ἐκ τοῦ πράγματος σημείου, δύναται 

6 Cfr. Ald. P* 141. l. 192. οἷ 
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κρίσιν δοῦναι" ὅταν δὲ pires]; ποιότης. τοῦ προσώπου 
ὑποψίαν. ἔχῃ, ὥσπερ, ἐπὶ τοῦ adgirov, μή τε τὸ πρᾶγμα, 
ὡς ἐπὶ τοῦ παρίστατό τιξ, ἐστερίστατον ἂν εἴ) παντελῶς. 

Ἢ τὸ ἕτερόν Xe πάντχρ" ἐνταῦϑα ἔλαϑεν ἑαυ- 

τὸν ἐξελέγξας χαχῶρ πρὸς τὸν Muowuavoy. φιλονεικῶν 5 

εἰπὼν yog ] TÓ- ἕτερόν y: noveug δείκνυσιν, ort καὶ eb 

| προσώπου μόνον: μόνον ἐστὶν ᾿ταψία" εἰ μὲν γὰρ ἔλεγεν n 
» τὸ πρᾶγμα. πανταῖς ἀνέμενεν ἐπὶ τῷ αὐτῷ σκοπῷ" 
viv δὲ εἰπὼν, ὅτε ἕτερον, ἕν τῶν δύο σημαίνει, ὅπερ ἐστὶν 

ἢ πρόσωπον ἢ πρᾶγμα, καὶ χατὰ τὴν αὐτοῦ τοίνυν φω- 10 . 
ψὴν ἔσται ἀτελὴς ἀπὰ πράχματος στοχασμὸς ἐκ τῆς ποιό- 
τητος τοῦ προσώπου τὴν κρέσεν ἔχων, pl τοὺς ἐξ ἑκατέ- 
ρου μέρους λόγους" τοῦτα διὰ τὸ μονομερὲρ ἐξ ἑκατέρου 

μέρους οὐχ ἔχει τοὺς λόγους, ἀλλ᾽ ἢ κατηγορίαν ἰσχυρὰν 

ἀπολογίας ἃ ἀπούσης, 7 ἀπολογίαν uiv ἰσχυρὰν, κατὴ γορίαν m 
δὲ οὐδὲ ὅλως, κἂν οὐχ ἀγνοῶμεν, cg φηϑησᾶν τινες τὰ μο- 

γομερῆ μόνον γίγνεσθαι, ἢ ὅταν ἐκλελουπυῖαν ἔ ἔχῃ τὴν ἀπολο- 
γίαν' δείκνυται δὲ καὶ ἐξ ὧν. αὐτός quoi, ἐξ é ἑκατέρου δέδ᾽ 

οὐχ εἶπεν, ,€X τοῦ ἑνός μέρους," ἢ | ,,6x τοῦ φεύγοντος pé- 

ρους“, ἀλλ᾽ ,»νδξ ἑκατέρου“, ὃ σημαίνειν καὶ τὸν χατήγορον 20 
καὶ τὸν ἀπολογούμενον" δῆλον οὖν, ὅτε ἐστὲ xoi τὸ χατὰ τὴν 
χατηγορίαν ἐλλειπὲς εἶναι “μονομερὲς, ἐφ᾽ ᾧ καὶ . παράδει- 

γμα τοιοῦτον " μειρακίου ὡράϊον σὠφῥονοῦντορ ἥρων πολ- 

λοὶ, xal ἀποτυγχάνοντες ἀνήρουν ἑαυτοὺς" μαϑὼν τὸ μεν 
ράχιον ὑπεξῆλϑεν. xai ἀνδρωϑ εὶς πάλιν κατῆλθεν. ἐν τῇ 95 

σόλει, καὶ χρίνδται φόνου" ἐμσαῦϑα ἔῤῥωται μὲν " ἀπο- 

λογία τοῦ μϑιρακίου, τὸ τὸ τὴν. σωφροσύνην περὶ πολλοῦ͵ 

ποιεῖσϑαι καὶ τὸ ὑποχωρεῖν vn εύχῃ, καὶ ὑπεξελϑεῖν xol 
μὴ διδόναι πρόφασιν μηδεέμίων: καϑ᾽ ἑαυτοῦ, καὶ τὸ un- - 
δένα εἶναι εἰς τοσοῦτον ἀνωισχυντίας ἥκοντα κατήγορον, 3Q 
ὡς αἰτιᾶσϑαν τὸ μὴ πεηορνευκέναι" ἡ δὲ κατηγορία ἐλ- 

λέλειπται, οὐδὲ γὰρ ἂν εἴη δίχη καὶ εὐθῦναι σωφροσύνης, 
; DE L 

^ 

- 
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diio»? οὖν ὡς ἐπὶ zo sepyofooxo τῷ toUg δέκα νέους 
αποκχτείγαντε πάντα πρὸς κατηγθρίαν ἐπινδονόηται, ἵνα 
πᾶδα ἐχλείπει ἀπαλογία: τὸ ἄδοξον voi προσώπου, τὸ 

σλῆϑος τῶν νέων, τὸ. πρᾶγμα, ὅτι οὐδὲν ἀπεχϑὲς ὃ ἣν τὸ 
& κωμάζειν" οὐδὲ γὰρ ἐπεβούλευον ἢ ἔχλεπτον," ἢ ἄλλο τι 
τῶν τοιούτων ἐποίουν, ἐὰν ἔχῃ ἐκ τούτων ἀπολογίαν, xol 
τῷ δύλῳ ἀνῃρῆσϑαι. αἱεούς. οὕτως κανταῦϑα" ix τοῦ 
ἐναντίου τὸ σωφρανεῖν. τὸ μειράχιον ἐπὶ πάντων, καὶ μὴ 
τοῖς μὲν πείϑεσθαε, τοῖς δὲ oU, τό vc ἀγνοεῖν iE ἀρχῆς 

40 τὸ γενόμενον. xal μετὰ τὸ γνῶναι ὑπεξελϑεῖν κα 1 ὑποχω- 
φῆσαι, καὶ τὸ ἀναμεῖναι τὸν Χαιρὸμ “τὸν ἔχοντα τὴν TOL- 

, &utgv ἀφορμὴν καὶ αὖϑες χατελϑεῖν xoà τὸ TOU πράγμα- 

τος ἀνεύϑυνον ἀπολογίαν μὲν ἐσγυρὰν δίδωσι, κατηγορίαν 

δὲ οὔ. Σὺν τῷ πιϑανῷ" διὰ τὸ ἀπίϑανον, ἀπίϑανον 
15 δέ ἐστε τὸ τὴν κατηγορίαν παντελῶς ἐναντίαν τῆς τοῦ 

ᾳ«ροσώπου ποιότητος γίνεσϑαι, εἰ ὡΣωχράτης ἐγχαλεῖται 
“πορνείας, ἢ Αριστείδης κλοπῆς" ταὔτω γὰρ τὰ πρόσωπα 

“δσαφὴ τὸν ἔλεγχον ἔχδε, ὃ μὲν εἰς τὸ σῶφρον, ὁ δὲ εἰς 
τὸ καϑαρόν. Διαφόρους τε᾽ dux τὸ ἐσάζαν, τοῦτα γὰρ 

i0 ἔχει μὲν λόγαυς **, τοὺς αὐτοὺς δὲ, δύο νέαι ὡραίας ἔχαν- 
τεῷ γυναῖχας καὶ ix τοῦ αὐτοῦ φωράσαντες ἀλλήλους ix 

τῶν ἀλλήλων ἐξιόντας οἰκιῶν καὶ κατηγοροῦντες ἀλλήλοις. 
Καὶ ταῖς πίστεσιν᾽ ἰσχυρούς! διὰ τὸ ἀντισερέφον. 
ἔστι δὲ ἀντιστρέφον, ὅταν ὧν τις λέγῃ πρότερον τἀναντία 

85 λέγῃ ἢ ὕστερον, καὶ τὼ μὲν ἑαυτοῦ. φεύγῃ, τοῖς δὲ τοῦ ἔναν- 
τίου πρὸς ἀπόδειξιν χρήσηται" ὡς ὃ τὸ δάνειον ἀπαιτῶν 

πρότερον xo ἐπειδὴ ἐχέναντο χρεῶν ἀποχοπαὶ παραχα- 

΄ταϑήκην εἶναι λέγων, ὅπερ ὁ ἀπαιτούμενος πρότερον ἐλε- 

γεν" ἐνταῦϑα γὰρ οὐχέτι «“«ἴστις τοῖς δικασταῖς, ὅταν τὰ 

80 μὲν ἑαυτοῦ φεύγῃγ τὰ δὲ τοῦ ἐναντίου πρὸς ἀπόδειξιν 

φέρῃ. | 

7 Cfr. Ald. p. 142.1. 5. 8 Ald. 1. 7. ἐπαχϑές. — 9 Cfr. 
Ald. p. 142. 1. 17 sqq. 10 λόγους posui in lacuna codicis, 
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Ἔτι τὸ ὅπερ ἐστὶ παρὰ τοῖς xa Toig) τὸ 
τῆς χρίσεως ' ἀφανὲς, ἀλλὰ. μὴ προδελήμ μέν ̂  
γον, δυνάμενόν τε πέρας λαβεῖν" διὰ τὸ ἀδύνα- 
τον καὶ ἄπορον" ἐν ἀμφοτέροις γὰρ τούτοις τὸ.. πέρας 
xoi ἡ τῶν δικαστῶν χρίσις ἐχλέλοιπεν" τό τε γὰρ üno- 5. 
pov αὐτὸ ἑαυτῷ ἐναντιοῦται περὶ τὴν. κατα ὀκευὴν καὶ. 

rò ἀδύνατον τὸ μάχεσϑαι: Ta φύσει. ἫΝ . 

Τὰ δὲ οὕτινος οὖν τούτων ἐνδεᾶ ταῦτα 

ἀσύστατα. Φϑασαντες ἐϊρήχαμεν ὡς τοῖς μὲν συν, 
εστηκόσι πάντων τούτων δεῖ πρὸς τὸ συνεστηχέναι" ἔν $0 
γὰρ τῷ εἰρημένῳ ἐλλελέμπὸς ἀσύστατον ποιεῖ τὸ πρόβλη--: 
μα᾽ τοῖς δὲ ἀσυστάτοις ἑνὸς μόνου. εἰρήσεξαε δὲ καὶ. 

xar εἶδος. ᾿Εζήτηται, τί δήποτε πρῶτον μὲν πὲρὶ Gov. 
στάτων διέλαβε καὶ ταῦτα τῶν μὲν ἀσυστάτων καὶ χρη- 

στῶν ὄντων προσεξέτασεν" τῶν δὲ συνεστηκότων εἰς γρῆσιν 18 
φερομένων καὶ αὐτὸς περὶ τῆς διαιρέσεως ἐῶν ζητημάτων 
᾿ἐπαγγειλάμενος ποιεῖσϑαι τὸν λόγον" ὅτε δὲ τὰ ἀσύστα- 
τα" οὗ διαιρεῖταε καὶ αὐτὸς μαρτυρεῖ λέγων" ταῦτα γὰρ 
ovx ἂν εἴη ζητήματα, μήτε διαιρούμενα μήτε πρὸς xoti. 
σίν φερόμενα προκέχριται τῶν διαιρουμένων χαὶ ζητου- 40 
μένων καὶ ὠφελίμων τυγχανόντων" ἐροῦμεν, ὅτι πᾶν τὸ 

μὴ ὃν φύσει; πρῶτόν ἐστι τοῦ πραττομένου , ἐκ γὰρ τοῦ 
μὴ εἶναι τὸ πραττόμενον ἵσταται, καὶ ἐκ τῶν οὖν ἀσυ- 
στάτων ἐπὶ τὰ σγνεστηχότα φερόμεϑα, ὡς ἐφεξῆς ἐροῦ- 
μὲν xaO" ἕχαστον ἀσυστάτων πῶς συνιστάναι δύναται. 35 
Καὶ ἄλλως ἡ τῶν συνεστηχότων. ζήτησις πολυειδὴς τίς 

ἐστι καὶ διάφορος, ἡ δὲ τῶν ἀσυστάτων μία" ἑνὶ γάρ. 
κανόνι, ὅπερ ἔφαμεν, ἐν τῶν τριῶν ἐλλελεϊμένον *. αἴ 

τιον ἢ συνέχον ἢ κρινόμενον, ἀσύστατον ποιεῖ" τὰ δὲ — 
συνεστηχότα πλείονος δεῖται καὶ λόγου καὶ ἐξετάσεως τῇ 50 

τῶν πραγμάτων διαφορᾷ" ἀκολούϑως οὖν τὰ μονοειδῆ 

N 77 
1 Cod. ἐλλιμμένον. Cfr, Ald. p. 147. 1. 18. 

, 
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| ὡς — ληφϑῆναι χαὶ σαφῆ πρὸρ “ἐξέτασιν προ- 

τέταχταὲ τῶν πολυτελεστέρων, * καὶ ἄλλως τε σαφηνείας 

πανταχῆ δεόμενος ἐπὶ τῷ διαχρῖναι τὰ. πράγματα οὕτως 

ἠναγκάσθη τὸν λόγον ποιήσασθαι" ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τῶν 

δ᾽ προσώπων εἶπεν ὅτε τὰ μέν ἐστιν οἷα ἐξετάζεσθαι, τὰ 

δὲ οὔ, καὶ διὰ τί τὰ ἐξεταζόμενα προΐταξεν πάλιν εἰ- 

ρήκαμεν, οὕτως καὶ ἐνταῦϑα ὥσπερ κανόνα τινὰ προ- 

τεϑείχαμεν, ὅτε τῶν προβλημάτων τὸ μὲν ἀσύστατα 

ἐστιν, tà δὲ συνεστάτα" καὶ τὰ μὲν ἀσύστατα τῶν ἐλ- 
- 40 λελειμένων γίνεται , τὰ δὲ συνεστῶτα τῶν ὑγιέων» 3 τοῦ- 

o γὰρ' ὃ ὅρος βούλεται λέγειν" ἐν οἷς γὰρ τῶν συνε- 

στηχότων ὅρον λέγει, τῶν ἀσυστάτων -σημαΐνει τὴν gi- 
σιν. Ἰῶν δὲ συνεστηχότὼν διαιρέσεις πλείονες, Gg xoi 

ἐφεξῆς ἐπάγει ἐν τῇ μεθόδῳ διὰ ταῦτα τοίνυν dvay- 
15 χαίως προτέταχται. 

« Καὶ πρῶτον γε ἀσυστάτων εἶδος τὸ μονο- 

μερὲῤ, ᾧ μὴ τὰ τῶν λόγων ἑκατέρωϑέν͵ ἐστιν 
ἰσχυ ρα" ἅσπερ ἐν ^ τῇ τῶν προσώπων ἐξετάσει καὶ ἐν 
τῇ. τῶν πραγμάτων ἀπὸ τῶν ἰσχυροτέρων ἤρξατο" ἔν T6 

20 γὰρ τοῖς προσώποις ἰσχυρὰ εἶσι τὰ ὡρισμένα καὶ κύρια 

πρὸς τὸ παρέχειν ὕλην, καὶ ἐν τοῖς πράγμασιν τὸ ἀφ᾽ 
ὧν τις αὐτὸς ὡς ποιήσας χρίνεται, οὕτως καὶ ἐνταῦ- 

ϑα ἐν τῷ περὶ τῶν ἀσυστάτων λόγῳ ἀπὸ τοῦ πάντῃ 

μηδεμίαν ὕλην παρέχοντος, ἀλλ᾽ ἀχριβῶς ἀσυστάτου 

465 ἤρξατο" εἰδέναι δὲ γρὴ, ὡς τὸ μονομερὲς, ἣν μὲν ἐκ τοῦ 
“τὸ συνέχον ἐχλελοιπέναι τυγχάνῃ γενόμενον, ἐνδόξου 
προσώπου ἐκπιλαμβανόμενον συνέστηκε, ἣν δὲ Px vot τὸ 

αἴτιον, ἀδόξου. Τί δέ ἐότιν 0 λέγω, ἐπὶ παραδείγματος 

ἔσται σαφέστερον" 0 πορνοβοσκὸς πανταχγόϑεν ἄδοξον 

50 πρόσωπον, διὰ τοῦτό οὖν αὐτῷ ἡ ἀπολογία ἐχλέλοιπε ' 
|. Μαὶ τὸ μονομερὲς ἔχει τὴν χατασχευῆν" εἰ οὖν ἀμείψαν- 

2 Ald, 1. 21, πολυυλιτέρων, $ Cod. τῷ ὑγιεῖ, 4 Cfr. 

Ald, p, 148. . | | |— / ! 
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τος τὰ τοῦ ̓ πορνοβοσκοῦ —RX ϑείημεν, ̓ σἐρατὴγὸν ἢ 9. 

φιλόσοφον 5" τι τοιοῦτον ἐπαινούμενον πρόσωπον ὡς ὑπο. 

ἐδέξατο". τοὺς δέχα νέους, συνέατηκεν" ἢ γὰρ τοῦ προσ- 

ὠπου ποιότης χώραν. δίδωσι τῷ΄ἀντεγχλήματι" ἐνταῦϑα 

δὲ τὸ τοῦ προσώπου ἄδοξον τοῦ πορνύβοσχοῦ. ftoyTeAQg 8. 

ταύτην οὐχ ἔχει τὴν ὡραν" καὶ. παλιν, Ὅταν. ἐχλελοιπό- 
τος αἰτίου P "as ἐπὶ τοῦ μειρακίου τοῦ ἀφῳθονοῦντος 

χαὶ ὡραίου, ἐὰν ἀμείψωμεν. καὶ εἴπωμεν, ὅτι μειράζχιον 

ὡραῖον εἶχε πλείονας ἐραστὰς χαὶ ἐνίοις ἑαυτὸν προσνέ- 

μων ἑτέρων ἡμέλει, xui οἱ ἀποτυγχάνοντὸς ἀνήρτων ἑαυ- 10 

τοὺς, πάλιν 'τὸ πρόβλημα δέχεται συστασιν". ἔχει γὰρ 
κατηγορίαν , τῷ προδιαβεβλῆσϑαι τὸ πρόσωπον ἐν τῷ. 
πρὸς ἀσέλγειαν ἐνίοις ἑαυτὸν ἐχδεδωχέναιε 

Δεύτερον δὲ τὰ ἰσάζοντα διόλου". καλῶς ^ 
προσέϑηκε τὸ διόλου, 5 ὅτι ὀλίγη τις ἐμπεσοῦσα óia- 15 
φορὰ ῇ τοῖς προσώποις ἢ τοῖς πράγμασι συνεστάναι ποί- 
εἶ" εὖ 7ὰρ ὃ μὲν εἴη πρεσβύτης, 0 δὲ νέος, 1 ἢ δ μὲν -“πέ- 

"ue, O0 δὲ πλούσιος, εἴτε ἐν τοῖς πράγμασιν 0, μὲν go 

ραϑείη διαλεγόμενος, ὁ δὲ ἐξιὼν, 1 2 ὃ μὲν ἀγγελίαν δἰσο 
πέμπων, ὁ δὲ ἄλλο τὶ πράττων, 7 τῶν πραγμάτων δια- 20 
φορὰ σταρέχει τὴν σύστασιν τῷ προβλήματι" δἰχότως δὲ 
ταῦτα δευτέραν ἔχει τὴν τάξιν" κοινωνεῖ γὰρ τῷ μονο- 
μερεῖ κατὰ τοῦτο, xol ὅτι λόγους οὐχ ἔχει,, xal ὡσπεῤ 
διπλοῦν “μονομερὲς. ἂν εἴη" παρ΄. οὐδετέρου 780 μέρους 
λόγον εὑρίσχονται" τούτῳ δὲ διαφέρεν τῷ iy μὲν τῷ 5 25. 

μονομερεῖ éx τοῦ ἑνὸς μέρους πάντῃ μὴ εἶνρι λόγον," 
ἐνταῦϑα δὲ εἶναι μὲν ἐξ ἑκατέρων, ἀχρήστους δὲ Toig 

αὐτοὶς εἶναι. ᾿ς 
Τρίτον τὸ ἀντιστρέφον' ἀπῇτει τις δά- 

Ψψειον καὶ τόχους᾽ ἀκολούϑως τὸ ἀντισερέφον τρίτην 80 
τάξιν εἴλῃφεν, ἐπειδὴ γὰρ δοκεῖ πως ἔχειν. λόγους xal 

N 

5 Cfr. Ald. p. 150. 1. 25. 6 Cod. διαφέρει «τῷ uovous- 

ρεῖ, sequente brevi lacuna: correxi ex Ald, p. 151, L. 12. 
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ταύτῃ τοῦ ϑόξοντος διενήνοχεν, κοινωνεῖ γὰρ καὶ tiro 
τῷ uovopepe καὶ ἰσάζοντε. τῷ “μὲν μονομέρεῖ Acro τὸ 
μὴ ἐξεταζομένουφ' ἔχειν tovg λόγους , καὶ τῷ ἰσάζοντι 

. ὁμοίως * διαφέρει δὲ ἀμφοτέρων, ὅτι OU τοὺς αὑτοὺς δια- 
δ φόρους ἔχει καὶ ἀχρήστους, χαϑάπερ τὸ ἰσάζον, ἀλλ᾽ ἐν 
τῷ μὴ πάντα τὰ αὐτὰ mug ἑκατέρον μέρους λέγεσϑαι 
τὴν διαφορὰν εἴλῃφεν" ἐνταῦϑα γὰρ ovre διάφορα οὔτε 
ἰσχυρὰ, τὰ τῶν alortov αὑτοῖς. ᾿Εζήτηται, πῶς ov διά, 

ν ᾧΦορα, καίτοι διάφορα τὰ τῶν λόγων εἰσὶν αὐτοῖς ἕτε. 
40 pov γάρ τί ἐστε τὸ λέγειν δάνειον εἶναι xoi ἕτερον fuv. 

ρὐκαταϑήλην ἀπαιτεῖν" τί οὖν ἔστι τὸ οὐδὲ ἔχοντα διά- 
 gopov τὴν ̓ 'ἀπόδειξιν τῶν λεγομένων, ἀλλὰ μίαν; πρὸς 

οι χὸ παρὰ toU ᾿ἀντιδίκου ταῦτα εἰρῆσϑαι χαταφεύγουσιν, 
διὰ τοῦτο, φησὶν, οὐκ ἰσχυρὰ λέγει, οὐ πίστιν ἔχοντα, 

45 00 δυνάμενα προσαγαγέσϑαν͵ τὸν ἀἄχροατήν" oi τὰ οἷ» 
κεῖα ἀρνούμενοι ἐπὶ τὰ τοῦ ἀντιδίχου καταφεύγουσιν" 
εἰδέναι δὲ χρὴ, ὅτι xal, τοῦτο σύστασιν δέχεται ἐναλλα- 
γῇ πράγματος" ἐὰν γὰρ ὁρίσω, ἀπήτὲει τις παρακατα- 
ϑήκην, ὃ δὲ ἠρνεῖτο μὴ ἔχειν" ὃ δῆμος πεποίηται χρεῶν 

$0 ἀποχοπὰς, xol ὡς χρέος οὐχέτι ἀποδέδοται, σύστασιν 

δέχεται , διάφορα γὰρ τὰ τῶν πίστεων γίνεται ; καὶ οὐχ- 

fu" ἐὶς ἀλλήλους καταφεύγουσιν, . 0 

Τέταρτον τὸ ἄπορον" &fropoy ἐνάντίὰν to κα- 
τασχεναζομένῳ τὴν XÜTCOXEVTV δέχεται" ὅταν ? γὰρ συμ- 

55 βουλεύσῃς, , δεῖν πείϑεσϑαι τοῖς ὀνείροις , αὑτῷ τῷ νῦν 

^  weyevmuévo ηπίστησας" ὅταν δὲ μὴ πείϑεσθαι, αὐτῷ 

ἐπίστευσας τῷ. συμβουλεύοντι μὴ πείϑεσθαι" χοινωνεῖ 

δὲ καὶ τοῦτο τοῖς προλαβοῦσι τῷ ἀχρήστους ἔχειν τοὺς 

λόγους" διὰφέρει: δὲ τοῦ χε ἰσάζοντος καὶ τοῦ ἀχτιστρέ- 

50 govroz, ὅτι τῷ μὲν ἐδάζοντι οὗ tovg αὐτοὺς ουδὲ τοὺς 

ἴσσυς λόγους ἔγχει, τῷ δὲ ἀντισερέφονέε, o ὅτι OU τὰ προ- 

&- 
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εἰρημένα ἀρνδύμεμος. ἐπὶ τὰ τοῖς -ἐναντίοϊξ " λεγϑέντα 
καταφεύγει ἀλλὰ διώφορβόν crt ἔχεν τὴν ἐξέξασιν καὶ ἐκ 
διαφόρων δυναμένην ἀποδείξεων κατασχειάξεσϑαι , ὕπερ 

ἐν τῷ. ἀνειστρέφοντι QUA ἔστιν" καὶ γὰρ ὁ συμβουλεύων 
ὀνείροις, πείϑεσθαε. πολλὰ. καὶ ἱκανὰ pog . ἀπόδειξιν b 

ἔχει τοῦ πεῖσανν xol ὃ μὴ συμβουλεύων. ὁμοίως" τὸ δὲ 
πέραρ τῆς συμβουλῆς αὑτὸ ἑαυτῷ ἐναντιούμενον OUX ἔχε; 

τὴν χατασκεψήν᾽" ev γὰρ οἱ λόγοι στίστιψ οὐκ ἔχουσιν 

ἐνταῦϑα, ἀλλὰ τὸ κατασχευαξόμενον , ἐναντίον ὃν toig — 
κατασχευάζουσι τὴν ἀπορίαν, δίδωσι τῷ ἀχροατῇ" ἔστε 19 
δὲ καὶ τοῦτο σαφῶς ἐπὶ τοῦ μάντϑωρ. τὸ παράδειγμα" 
μάντεως ϑυγατέθα ἥρπασαν οἱ πολέμιοι" ὥμοσαν αὑτῷ 

στρεσβευομένῳ ἀποδώφειν αὐτὴν, εἰ τἀληϑῆ "πορὶ αὑτῆς 

μαντεύδσαιτο" ὃ δὲ ἔφην ὡς οὐκ ἀποδίδοταί μοι, καὶ ὡς 
τἀληϑὴ μαντευσάμενος. ἀπαιτεῖ" ἐνταῦϑα. μὴ ἀποδιδόν- 15 
τες μὲν ἐπιορχοῦσι, τἀληϑῇ γὰρ μαντευσαμένῳ οὖχκ ἁπο-. ᾿ 
διδόαδιν" ἀποδόντες τὸ ἐπιορχρῦσιν ϑμοίως, ὅτι μὴ τάλῃ- 
ϑῆ μαντευσαμένῳ ἀποδιδύασιν, καὶ οὕτως τὸ μὲν cogi, 
κατασκευάζειν ὀφείλοντι; λαβεῖν τὸ μὴ ἀληϑῆ μαντεύᾳς 
σϑαι “«ατασκχευάξζδι, ἐν elc δὲ ἐχεῖνοι τὸ γιηδὲν δοῦναι 30 

τὰ ἀληϑὴ μαντεύσασϑαι καὶ μὴ ἀποδοῦναι αὐτῷ" &ouxg 
δὲ τούτῳ καὶ τὸ κατὰ Τισίαν καὶ Κόραχα πρόβλημα 
σύστασιν δὲ. τρῦτο δέχεται προσδιοριξομένου xeovov' dày 
γὰρ προαϑῆς, ὅτι ̓Αλέξανδρος ὄναρ εἶδε τοῖς πρὶ αὑτοῦ 

δ) τοῖς us" αὑτὸν ὠὀνοίροις, μὴ πιστεύειν, δύναταρ σύ- 36 

σεασιν λαβεῖν , καὶ ἐπὶ τοῦ Tioiov καὶ «Κόραχος, ἐὰν 

σροσδιορισϑῇ, ὅτε εἴσω. δύο ἐτῶν ἢ εἴσω πλείονος. χρό- 

yov νιχήσας τὴν πρώτην δίκην δύναται σύσεασιν Aq 

βεῖν" ἁπλῶς οὖν εἰπεῖν χθόνος προῦδδιοριζόμενος σύστας, 
σεν παρέχει τῷ ἀπόρῳ. | avos QV 7e δῦ 
Πέμπτον. τὸ ἀπίϑανον" ᾿φοδόνηισάντων ἢ 

τῶν ἀσυᾳτάτων ἐπὶ τὸ μᾶλλον, ἔχον 3 λόγον κατ᾽ ὀλίγον 

8 Cfr. Ald, P. 157. 9 Cod. ἔχειν» Ald. πὸν » μᾶλλον 

Rhetor. Vel $ 
. - 
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πρόειαι" σχόποι γὰρ, ὡς τὸ μὲν" μονομερὲς ix τοῦ ἑνὸς 
| λελειμμένους πάντη ἔχει, τὸ δὲ ἰσάζον ἔχει μὲν,. τοὺς 

αὐτοὺς δέ" τὸ δὲ ἀντιστρέφον ἔχει λόγους καὶ ov τοὺς 

αὐτοὺς, πίστιν δὲ οὐχ ἔχοντας" τὸ δὲ ἀἥορον καὶ Ao- 
s γους ἔχει καὶ οὗ τοὺς αὐτοὺς καὶ πίστιν δεχομένους" ἐχ 

᾿ δὲ τοῦ κατασκευδξομένου τὺ ἀσύστατον" τὸ δὲ ἀπίϑανον 

ὕλην ἔχει πάντων πλείονα, καὶ σχεδὸν συνέστηκε, καὶ 

ξητήσειεν ἄν τις, πῶς ὅλως ἀσύστατόν ἐστιν, ὅτε καὶ 
“Σωχράτης καὶ ᾿Δριστείδης ἀμφότεροι γραφὰς ὑπέμειναν, 

40 καὶ ὁ μὲν ἐξωσεραχίσϑη, ὁ δὲ ϑανάτῳ ἐζημιώθη" εἰ δὲ 
μὴ ἣν κατὰ τούτων κατηγορία, πῶς ἔργῳ ἐχβᾶσα φαί- 
γεται; «Αὐσις οὖν ἀὕτη, καὶ διδάσκει, πῶς συστῆναι δύ- 
votar, καὶ τὴν διαφορὰν φϑάσαντες εἰρήκαμεν" ori, ἐν- 
ταῦϑα καὶ λόγοι εἰσὶν καὶ πέρας δυνάμενοι δέξασθαι. 

15 πῶς οὖν καὶ συστῆναι δύναται καὶ λύσις τοῦ εἶναι ἀπί- 
ϑανον; ἐροῦμεν, ὅταν καὶ αὐτὸ τὸ τοῦ προσώπου ἔν- 
δοξον ἡ 7 κατηγορία γίνηται, τότε ἀσύστατόν ἐστι πάντη . 

Ὁτὰν δὲ xaO ἕτερόν τε σύστασιν δέχηται , πρόσωπον 
'μὲν γὰρ οὐδὲν ἀναμάρτητον πάντη" ἔστιν δὲ ὕπου. xad 

5Ὁ ὑπερβολὴν διαπρέπει, ὡς ὁ “Σωκράτης ἐν τῷ σωφρονεῖν" ὃ 

δὲ. ̓ Αῤιστείδης ἐν τῷ μὴ χρημάτων ἐφίεσϑαι" εἰ οὖν τὸν 

n ày Aoureioöm γρα ἐψεταί τις λειποταξίου ἢ ὑπερηφανίας, 

ὅπερ αὐτῷ xol τὸ ἐξωστρακισμένον ἐποίει, συνεστηχὸς 

εἴη τὸ αρόβλημα" εἰ δὲ καὶ τὸν “Σωχραϊ τὴν ἑτέρου τι- 
45 νὸς ἀσεβείας, ἧς. καὶ γραφὴν ὑπέμεινεν, ἢ ἑτέρου τοιού- 

του, πλὴν πορνείας, ἐν ᾧ πάλιν “σαφῆ ἔχει τὸν ἔλεγχον 

τοῦ σωφρονεῖν, κακχεῖνο δέχεται σύστασιν" τούτων δὲ 

᾿ Vero καϑολικὸν ἐπὶ πάντων παράδειγμα" οἷον Apo 
. μὲν οὐδὲν ἀπεικὸς εἶναι προδύτην καὶ χρημάτων ἥττονα " 

'$0 δειλὸν δὲ ἢ λειποτάχτην ovx ἂν ἔχοις γράφεσθαι" καὶ 

τὸν Aiavva ἐπίβουλον μὲν τῶν ᾿Αχαιῶν ἢ ϑρασὺν 5 βου- 
λόμενον᾽ "διαφϑεῖραι τὸ στρατόπεδον, δειλὸν δὲ ἢ ἔκλε- 

4 

ἔχοντα, Seripsi ἔζον, (€ SN 
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λοιπύτα τὴν τάξιν οὐχ ἄν ἔχοις εἰπεῖν" δῆλον. οὖν ὅτι 

τὸ ἀπίϑανον vivermi, ὅταν αὐτῇ τὴ ἀκριβεῖ ἀρετῇ τῆς 
ποιότητος TOU, προσώπου ἐναντίαν ἔχῃ τὴν κατηγορίαν. 

. Ἕχτον δὲ τὸ ἀδύνατον, εἰ Σιφνίοις ἢ Μα- 

ρων εἰταις. 195 ἸΤὸ ἀδύνατόν τίνες βούλονται πρὸ τοῦδ᾽ 

ἀπιϑάνου τάττεσθαι, καὶ δοχοῦσε καλῶς ipii?" εἰ γὰρ 
ἑνὶ κἀνόνε βούλεται ὃ τεχνικὸς ἐκ τῶν σφόδρα ἀσυστά- 

των ἀχολούϑως ἐπὶ τὰ ἥττω. καταβαίνειν, ὥσπορ ἐπὶ τῶν 
προσώπων ἐκ τῶν σφόδρα παρεγύόντων ἐπὶ τὰ ἐλάττω. 
παρέχοντα, οὕτως. Xcb ἐνταῦϑα ἐχρῆν τὸ ἀδύνατον προ- 10 
τἀττεόϑαι τοῦ ἀπιϑάνου. Τὸ γὰρ ὅλως μὴ δύνασθαι. 
πῶς οὐκ ἂν εἴη μᾶλλον ἀσύστατον τοῦ. παρὰ τὴν ποιό- 
τήτα, τοῦ. προσώπου ἐναντιουμένου ^ ἀλλ᾽ ἡ ἀπολογία αὖ-. 
τη, ὅτι πανταχοῦ βούλεται ὃ ὃ τεχνικὸς. τὰ πρόσωπα τὼν 

πραγμάτων προτάξαι xii ταῦτα χαλῶς καὶ κατὰ τέχνην. 16 
ἐπειδὴ τοίνυν τὸ μὲν ἀπίϑανον παρὰ τὴν τοῦ ἱπροσώ- 

mov ποιότητὰ γίνεται, τὸ δὲ ἀδύνατον παρὰ τὴν τοῦ 
πράγματος, ἑἰκότως τὸ ἀπίθανον προέταξε, τὸ éx τοῦ 
προσώπρῦ ἔχον τὸ ἀσύστατον" xol γὰρ προτείνας ἐξ ἀρ. 
χῆς ὕλην τοῦ πολιτικοῦ ξητήματος καὶ φήσας ταύτην ἐχ 40 
προσώπων xci πραγμάτων γίνεσθαι, πρῶτον τὴν τῶν 
προσώπων ἐξέτασιν ἔταξεν" ἄλλως τε καὺ τὸ ἀπίϑανον ἀδὺυ- 
γάτου τάξιν ἔχει" εἰ γὰρ ἀπέϑανόν ἔστιν, ovx ἂν ἐγένε- 
τὸ, 0 οὐδὲ δυνατὴν, ἔχει τὴν χατηγορίαν,. ὡς ἐπαναβεβη- 

χύρ" τὸ δὲ ἀδυνατὸν δύναται piv ἔχειν πιϑανοὺς λόγους; ΤῊ 
τὸ δὲ πέρας ἀδύνατον, ὅπερ, ὡς ἔφαμεν, οἰχεῖόν ἐστι" 

τοῦ ngayparog. Kotvwvei δὲ. σφόδρα τοῦτο τῷ ἀπόρῳ" 

Orto τοῦ ἀποροὺ τὸ πέρας ἀδύνατον. οὕτως καὶ τού-. 

του διαρέρει͵ δὲ, ὅτι ἐνταῦϑα μὲν. χατὰ τὴν φύσιν τὴν. 
κοινὴν τῶν πραγμάξων ἁπάντων ἐστὶν ἀδύνατον , ἐκεῖ δὲ 30 

10. Cod, ἽΜαρωνίταιξ. 41, Haec usque ad p. 69. ἕβδομον. 
τὸ ἄδοξον consentiunt cum Ald, p. 160.; sed in brevius €ons 
tracta sunt illis, ^ 

9.. 
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μόνῃ Tj αὐτοῦ τοῦ χατασχεναζομένου, οἷόν τι λέγω. 
τῷ ὀνείρῳ τοῦ ᾿Αλεξάνδρου μὲν ἐναντίον ἐστὲν ἡ κατα" 

σχευὴ καὶ τῇ προτήσεν τοῦ μάντεωρ, οὗ τῇ κοινῇ φύσει 
τῶν. πραγμάτων" ἐνταῦϑα δὲ ἐὰν εἴπω τὸν Πύϑιον ψεύ- 

τ δέεσθαι, καὶ τῇ κοινῇ φύσει τῶν πραγμάτων - ἐναντίον 
ἐστὶν, οὐδέποτε γὰρ ψευσάμενος φαίνεται" χἂν εἴπω, ὅτι 
Θεσσαλοὶ βούλονται τὴν ᾿Ὅσσαν ἐπὶ τῷ ᾿λύμπῳ ϑέντες 
βατὸν ποιῆσαν τὸν οὐρανὸν, τῇ φύσει τῶν πραγμάτων 
ἐναντίον ἐστὶ, κατ᾽ οὐδὲν γάρ ἔστι βατὸν ποιῆσαε τὸν 

40 οὐρανόμ'" τὸ δὲ παῤάδειγμα τοῦτο TOY «Σιφνίων ἢ τῶν 
Mapowvsioy 5. τινὲς ἡτιάσαντο ** λέγοντες, εἰ καὶ Gpa- 
χραὺ σφόδρα e πόλεις αὗται καὶ ἀσϑενεῖς πρὸς τὴν τοι- 
αὐτην ἐπιχείρησιν! ἀλλ᾽ 'ovy κατὰ Ἡρόδοτον “πολλὼ “πο- 
λίσματα. γέγονε: καὶ μεχρᾶ. καὶ. μεχάλα, καὶ κατὰ Θουχυ- 

4} δίδην, τἂν οἷς περὶ τῶν ““αχεδαιμονίωγ διαλαμβάνει" 15 

ES οὖν ἀπεικὸς. , φασὶ, “καὶ τοὺς Σιφνίους. ἢ Mogonsi- 

τας ὅν τισι xgóveic δυνασϑαν. ἐπιλαμβανομένους χαιροῦ 

xol διὰ τὴν τύχην xoà πρὸφ τοῦτο ἰδεῖν; ἐροῦμεν ovy, 

᾿ὅτι ἡ τέχνη αὕτη συνέστηκε τῶν λληνιχῶν πραγμάτων 

λ0 παντελῶς ἀνῃρημένων, καὶ τῶν Ῥομαίων ἀρχῆς yevopé- 
γης, ἐν οἷς διόλον τοὺς Σιφνίους. καὶ Μαρωνείτας ἀσϑε- 

sic παρειλήφαμεν" διὸ "ὥσπερ sicci» ἐχόντων προσώπων 
πρὸς ἀσϑένειαν τὸ ζήτημα πέπλασται" τοῦτο δὲ σύστα- 

σιν δέχεται, δὲ προφτεϑείη προσώπου ἐναλλαγή ' εἰ γὰρ. 
35 εἴπω, ὅτι εβουλεύοντας ἀμβατὸν. ποιῆσαι τὸν οὐρανὸν, ἐχ. 

τῆς τοῦ προσώπου: ἐναλλαγῆς καὶ derogíac δύναται συν- 
εστάναι καὶ λόγον ἔχειν" xal εἰ εὔπω ἀντὶ Μαρωνειτῶν. 
“Πακεδαιμονίουξ. 7 ̓᾿ϑηνάίους, συνέστηχε, καὶ δὲ ἐπὶ τοῦ 

' 6 " 
ἐν *-£$*' 

^ 

No. 

12 Cod. μόνην τὴν, Ald, μόνῃ ᾿ τῇ. 15 Cod, "Μαβωνιτῶν 

et in sqq. Μαρωνέτας.. : 44 Cod. ἡτήσαντο, scr. ἡτιάσαντο. 

15:4, 40, ; t t * 

- εἶ 

Τευϑίου εἴπω τὴν πρόμάντεν, δύναται συστῆναι" καὶ γὰρ. 
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ὁ Δημούϑένης πολλάκις τὴν. πυϑίων ψιληρτίξειν᾽ ἔλεγε; 
καὶ ἀπὸ. ἱστοριῶν oivero «ολλὰ oU xcrà τὴν τοῦ ϑεοῦ 
ἀπίπνοιαν, ἀλλὰ Aere τὴν ἀὐτῆς γνώμὴν λέγουσα. ^ 

CEfgS9onov tó ἀδοξὸν" ἐκξβισϑῶσας τις τὴν 
ἑαυτοῦ γυναῦχα" τοῦτο τὸ elüog: 16. παρὰ Αἰσχίνου 5 

ἐπινενόηται, o ὃ σαφὼς κατὰ Τεμάρχου δείωνυσιν" ἐν οἷς 
γὰρ διαλαμβάνει περὶ 300 κατὼ γῥαμματεῖον ἡταιρήμενάν 

xa κατασκχευάξϑι, ὡς ἄχρηστον, τουτέστι "δὲ παρὰ "ταῦ 

πεποιηκότος 'χαὶ παρὰ τοῦ πεπονϑότοςβ μὴ δυνάμενον dn? 
φανισϑῆναι, à ἀλλὰ ̓  διὰ τὴν τῶν᾽ ἀκροωμένων ἄἰσχύνην, ἐδ 

Ἀραυγῆς᾽ τὸ xoi ϑορύβου τὸν λέγοντα ἀπολαύειν: λέγων" 

Bias ἡ τοῦτο, ὅτε συστῆμαν οὖ δύϑαται" ἔν οἷς ὁ ἄκροα!λ 
τὴς διὰ τὴν ἑαυτοῦ αἰσχύνην, ἵνα: TE τοιαῦτα Pride 

ματα δοκῇ ἡ moe ἔχειν) qv, λόγον. ὃν προρδέχεταεν" 
εἰ δὲ" προςτεϑείη ψόμος" ἢ ἢ ἔϑος τοῦ ϑύγασϑαι roũrò 15ὶ 
πράττεσϑαε, σύσεασὲν — * cog i δον ias 

"0y3oo»- τὸ ὠπερίστατον" "ἀκοξήδύετεν rid 
τὸν υἱὸν ἐπὶ o6 üepid itla. "T5UE6* πρὸ vids tio 
τάξας ἐν τῷ ὅρῳ Τῶν dyrnutituv ol παλῶξ 

τάξας, ἐνταῦϑὰ οἰχείωξ" τελευταῖον. ἀδὲδ τάττει" ̓ χαὶ y&Q: 76. 

ὅλων πλέον τὸ ἀσύστατον ἔχειν" "koi yap ἕχαστον TOY 

προῤῥηθέντων ἔχει πρᾶν: λόγους; κάτὰ τὰ προειρημένα 
δὲ τὸ. ἄχρηστον αὐτοῖς γίνεξαι" roũto δὲ᾽ πανταχόϑεν' 

λύγους. ox. ἔγχει οἷ αἰρδαέθηχε τὸ ἀπερίστατον, ὡς nis 

σαι βουλόμενος, ' ὅτεοξοῦτο palo. τῶν GAÀov . ἂν eb)" 25- 
ἀλλὰ διὰ τὸ σφόδρα" σαφῶς αὑτοῦ δὐδὲ᾽ ἐδεηϑη ἐξετά-' 
om ' ἀλλ᾽. : ὥσπερ" noyau πρὸρ εἰδότας ποϊούμένοβ. . 

Τοῦτο O8 ὡμολόρητάι; ; e" περιστάσεως “λαμβανόμενον 
συνέστηχε, διὸ δυδέξερον ἔταξε “πρὸς παράδειγμα, ὅ 0760 Ap 
ἑκάστῷ τῶν ἄλλων. lmoinvev⸗ ἔφαμεν δὲ, ὅτι ὃν τῶν τριῶν 30- 
μὴ προσὸν, αἴτίον, συνέχον; ̓χρινόμενον, ποίεῖ τὰ σύ: 

LM 2 

48. Qfr. A, P ἐν 4C OAM pott. 0074 
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| ἔχαντας δὲ πρὸς τὴν ἀπολογίαν. ἐσχὺν, ὡς ᾿δὲ BevAcvó- 
μενον ᾿ τὸν Κριτίαν ἀποσπᾷν x τῶν Aouodiov xci 
“Ἀριστογείτονος εἰκόνων: ἐνταῦϑα γὰρ ἡ μὲν χατηγο- 
ea καὶ ἡ. ποιότης TOU προσώπου ToU Κριτίου τὴν ut- 

5 γίστην ἰσχὺν Eyes xol χαταδρομήν" ἢ δὲ ἀπολογία βρα- 
gei τίς ἔστε καὶ γλίσχρα, 96 οὔτε γὰρ ἐπαινέσαι δύνασαι 
τοῦτον ὑπὲρ οὗ τοὺς λόγους ποιεῖται, ὅπερ ἐστὶν ἀεὶ 
ἂν ταῖς ἀπολογίαις, οὔτέ ἐλλελειμμένης τῆς ποιότητος 

τοῦ προσώπου ἐπὶ τὰ πράγματα χαταφεύξεται" καὶ oU 

4υ δεινὰ r&' πεπραγμένα αὐτῷ , ἀλλ᾽ ἀμφατέροις τούτοις 

ἁλισκόμενος ἐπὶ: τὸν τῶν εἰκόνων νόμον, καταφεύξεται 
ὡς" χρὴ τούτοις τὴν δημοχρατείὰν κυρῶσαι; ᾿τῷ μὴ τὸν 
παρ᾽ αὐτῇ: ̓ἀροποῦνξα νόμον. λυϑῆγαι" καὶ αὐτὸς 'δέ πὼς 
ἀσϑενής ἔστι, τύραννον εἰς τυραννοχτύνων εἰχόγνα οὖκ 

᾿4δ ἐχρὴν κατα φϑύγειν, , ὁποῖοι: εἰ ἔζων. αὐτοὶ ἤσαν oi “στο- 

λέμοῦντες αὐτῷ" εἶτα τὲ κακόσλαστον" χκανόπλα- 
στον δέ ἔστε. τὸ" ἡπὰῤα- ἡστορίαν; ὃ ὅτων μὴ ἀκολούϑωξ ταῖς 

᾿ἑστορίαις τὴν πλάσιν ἔχῃ" ὅχαν' συμβουλεύῃ τις Περικλέα 
σερατηγεῖν ἐν “Χαιρώκοίᾳ, 2 “ημασθέπην πρεαβεύειν ἐν 

30 τοῖς Πελοποννησμαχοῖς᾽ οὕπω χὰρ: ἡνγενόμεμος * τούξοωρ 

' δὲ ἔοιχε τῷ. ἀδυνάτῳ" 7 λόγους. μὲν γὰρ ἔχει καὶ “εϑα- 
φοὺς καὶ ixcyabg, ἀδύνατον δὲ τὴν. ἔχβασιν, πῶς δ᾽ ὧν 

μελδτηϑείη πραρδιθβίσατο ἐν τῷ Qn; ὅτι xe ὑπάθεσέν 
ἐᾳτων. ὃ λόγος , Coneo καὶ κατὰ μέρος ἔν TOU λόγοις ὁ 

$5 dnpocOóm τὸ xe ὑπόϑεσιν. σγῆμε: TiO goi δἰ ἔκριον 

" νομένην μὲν ἐγὼν. κρτηγόῤει à δὲ! Αἰαχίκης, “Πίλιππορ 73 
9. χρίνων᾽ ταῦτα. γὰρ οὔτε, ἐγέψετο, οὔτε daro] ? -αλλὰ. 
tQ xod" ὑπόϑεσιν͵ τὴν κατασκπενῆν. ἔχει, oii τῷ xe. ὑπό- 

oe, οἷον £b δρίσαμο. ἐνταῦϑα " Oque ἂν e παριήντος 
- 

ἣν 6 Cod" files. 1 Cfr. Al, P. 174. 8 od; κατηγο- 
ea. . Dem. e fals. leg. p. 407, κατηγόρεις. , :9, God. οὔτε eyi- 

' ψέτο, scrip οὔτε ἐδύνατο, 8C. γενέσθαι. Dat . ') 6 
[d 
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igoMon ol λόγοι γένονται, ἢ γεγονότοςῤ Δηβοσϑένουο; 
. ἄλλως γὰρ ἀδυνατόν re καὶ δύηϑές ἔστιν. Ἔν τούτοις καὶ 

τὸ προειλημμένον δὲ, ἔνϑα πρόδηλος ἡ τοῦ δικαστοῦ κρέ- 

σις διὰ TV «ποιότητα τοῦ κρινομένου προσώπου, ἢ ἄνανο 

τέῤῥητον *? ἔχουσα τὴν ἀρετὴν καὶ διὰ τοῦτο προδήλως 5 

σωζομένη, ἢ ἀναντίῤῥητον καχέαν καὶ διὰ τοῦτο προδή: 

λως ἀπιὀλλυμένη" καὶ δ' μὲν τεγνεκὸς δι᾽ ἀρετὴν μόνον 

Aye τὰ πρδειλημμένον" γίνεται δὲ xoà διὰ κακίαν, ὡς 

δὲ ΠΑσλυτίων χρίνοιτο πρδαγωγείας; ; ἘΣ προδίληπται γὰρ: 

χρίσις, Oti ᾿καταψηφιοῦνται αὑτοῦ τὸ εἶναι προαγωγὸν, 10 

ἢ ὅτων ὁμολογουμένως ἡταιρηχὼς χρίνητῶρ, ὅπερ Aioxi- 

vie »οτασκχουάξει ἂν τῷ κατὰ. Τιριάρχου, λέγων τοὺς 1 

μάργον τοὺς κατηγόρους ἢ ἐκ τῶν ἡταιρηχότων ἢ ἐκ. 
τῶν ; χϑωμένων τοῖς παισὶν, ἢ ἐκ τῶν ἀσώτων εἶναι" τοῦ- 

TO ;ὰρ οὐχ ἁπλῶς λέγει , ἀλλὰ προκαταλαμβάνων τὸν 18 

δικαστὴν εἰς τὸ πάντως καταψηφίσασθαι , δεδιότα μὴ 
ἐκ τοῦ: ἀφεῖναι τὴν ὁμοίαν, ὑπόνοιαν λάβῃ Τιμάρχῳ.. 

Ἔξητηται δὲ ξητημα xoi σφόδρα ἱκανὸν, "τέ δήποτε iP 

μὲν τῷ ὅρῳ τῶν συνεστώτων dy τοῖς ἀσυστάτοις ἔλα! 

fs τὸ προειλημμένον" ἐνπαῦϑα δὲ ἂν toig. δυναμένοις 26 

μελετᾶσϑαι" δὲ γὰρ ἐδείξαμεν, ὅτε χωτὰ τὸ ἐναντίον τὼ 
ἀσύστατα λέγει , εἰπὼν τὰ. ἔχοντα ἐξ ἑκατέρων λόγους; 
iva σημαΐνῃ᾽ τὸ μονομερὲς ὡς μὴ ἔχον, *al τὸ πιϑανὸν; 

ἵνα αημαίνῃ τὸ ἀπίϑανον, καὶ τὰ. ἑἕξης, ὑμοίως ἐν οἷο 

φήσιν, ἔστυ δὲ, ὅπερ ἐστὶ παρᾶ. τοῖς: διξασταῖδ' τὸ τῆς 15 

χρίσεως ἀφανὲς καὶ μὴ προειλημμένον. Éx^ ToU" ἐναντίου, 

ὡς εἴγϑ προείληπται eabore toy teUro ὀέϑεν" "rtr ov? 

ἐχεῖ ἐν volg παντῃ ἀσυστάταιϊι αὐτὸ ἔλαβεν, 'χαὶ ἐνταῦ» 

ϑα ἐν τοῖς δυναμένοις. μελεφάσϑαι"! ἡ λύσις ἀὕτη ἦν, 

αὐτὸς μὲν οὐ τέϑεικεν , ἔστιν δὲ εἰπεῖν, ὅτι παρὰ μὲν 80 

10 Cod, ἀντίφῥητον, veripit beri Vid, E P 476; l. ὅς 

11 Cod, προαγωγίας. .᾿ 4 A E. 



7k — . ὩΣΩΠΑΤΡΟΥ ΕἸΣ ΤῊΝ 
goi εὑρργετηϑεῖσε δικασταῖς πάγτη ἀσύστατον, οὐδὲ γὰρ 
εἰς ἀντιλογίαν ἔρχονται ξἰς τὸ τὸν εὐεργέτην ἀφεῖναι" 
παρὰ δὲ ἑτέροις δικασταῖς οὗ προείληπταρν πάγξες γὰρ 
οὐ δικασταὶ, ὅταν αὑτοὶ μὴ ἀδικῶνται, χρίνηται δὲ εὔερ- 

E γέτης L τῶν δήποτε ἀναγκαίων, τενὰ εὔνοιαν αὑτῷ ἔχου- 

σιν, (ὡς ἐλενϑερώσαντι δημοκρατίαν ἄλλην. 
Τάχα δ᾽ ἂν καὶ παρὰ ταῦτα εὑρεϑείη" οἶδε 3 

xo αὑτὸς παρείς τινα, ὧμ πρῶτόν ἐστι τὸ κατὰ ἦϑος 

xol μάχην, γόμος τοὺς πρεσβευτὰς μὴ συμπλεῖν " πέγης 
40. καὶ πλούσιος ἐχϑροὶ τὰ πολετικὰ ἐπρέσβευον ἀμφότεροι" 
ἡ τοῦ πένητος γαῦὺς ἐναυάγησεν , προσενήξατο Q πένης τῇ 
τοῦ πλουσίον ynt , ovx ἐλάμβανεν αὐτὸν xol ἀπέϑοανεν, 

καὶ χρίνεταφ ὁ πλούσιος" ἐνταῦϑα μὲν τὸ ἤϑος: ὡμολό- 

queo γὰρ, ὅτε ὡς ἐχϑρὺν αὐτὸν οὐκ ἂν ἔλαβεν, ἡ δὲ 
48 τοῦ vouov ἰσχὺς δίδωσι λόγους" καὶ κατὰ μὲν τὴν μά- 

qny roy λόγων ἐξετάξεται, τὸ δὰ ἦϑος πρόδηλόν ἐστιν. 

ἔοιχε δὲ τοῦτο ἡρέμᾳ τῷ 'προμιλημμένῳ, πλὴν ὅσον τοῖ- 
τὸ niv ἔγεε τὰς γομίμους ἀπολογίας" ἐκεῖ δὲ ἀπὸ τῆς 

ποιήτητος τοῦ προσώπου τῷ προσοιλῆφιίδαι ἔχει. 
30 Εἴδους γὰρ ἕνεκα προβλημάτων xoi τρό- 

που περέεργον ἂν εἴη. λέγδιν. ᾿Ἐνταῦϑᾳ πρὸς Ma 
ψουχιαγὸν ἀνέττεταν ἐπιχειρήσαντα περὺὴὺ εἴδους. εἰπεῖν, 

ἐσφάλη δὲ εἰπὼν, προβλήματα 769" προβλήματα onuæi- 
γεν τὰ ἀσύστατα, ἅπερ τῷ μὴ μελετάφϑας οὔτε τρόπομ 

28. Οὔτε εἰδος. ἔχερ" ἐχρὴν οὖν εἰπεῖν. ζητημάτων. . | 
Τὰ μὲν γὰρ εἴδη καὶ τοὺς τρόπηγυς δεὰ τοῦ- 

το μανθάνομεν, ἕνα ταῖς οἰχείαες ἐδέαςς τῶν 
λόγων χρώμενοι τὰ προβλήματα μδλετῶμεν, 
οἷον δικανεκῶς τὸ δικαμεκόψ᾽ καὶ σφόδρα ἄχρε- 

40 βῶς τὸν 53 περὶ ἰδεῶν λόγον αὐτὸς ἐπιστάμενος τὰ μέ- 
γιστα διέσφαλεας ὡς ἀναντίῤῥητόν vy ἐπάγων, ὅτε δεῖ 
—e — — 

42 Cfr, Ald, p, 180. 13 Cod. τῶ», 
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ἀχαολούϑωςφ τῷ εἴδεε "τοὺς λόγους γίνεσθαι": δείχνυται 
γὰρ , ὅτι OU πάντοτε τὸ δικαμβκὸν δικανικῶς μελεεᾷταε, 
ἐν οἷς τὸν περὶ στεφάγον. 'Aoyov ὁ Δημοσϑένης δικανικὸν 

ὕντα OV δικωνιχῶς ἐμελέτησε, καὶ τὸν πρὸς “Ζεπτίφην 
μικτῶρ᾽" “καὶ συμβουλευτιχῶς τὸ -gvuovAsvrixOv* xol δι- δ 

κανιχὸς μὲν χαρακτήρ ἔστιν Q λεπτὸς καὶ πυκνὸς. xal 

συλλογιστιχὸς ,' »' ὡς καὶ αὐτός φησιν, οἷον ὃ κατὰ Τιμο- E 

χράτους, ὁ χατὰ. ““ριστοχράτους; συμβουλευτικοῦ δ᾽ ἡμῖν | 
χαρακτῆρας ἐδέαν ovx ἔταξεν, Πῶς οὖν λέχει συμβου- Ν 

λευτικῶς τὸ ̓ δυμβουλευτεκὸν ,: Χαὶ πανηγυριχῶς τὰ ἔνδο- 10 
ἕα; αὐτὸς μὲν. παρῆκεν , ἀμῃγκαῖον. δὲ εἰπεῖν. ᾿ Τέσσαρᾳ 
εἴδη παντοίων ξητημάγων,. ἔνδοξα, ιδίδοξαις. ἀμφίδοξω, ἑ ét&- 
ρόδοξα . καὶ ἔνδοξα μὲν, ἔνϑα καὶ τὰ πρόσωπα καὶ rà “ ᾿ 
πράγματα εὐδοκιμεῖ 3 οἷον αυμβουλεῦει Θεμιστοχλῆς ποι, 

““λεμεῖν τῷ Πέρσῃ" ἢ ̓Περεπλῆϑ. περὶ τῆς ἡγεμονίας ap- t$ 
φισβητεῖ , ἐνταῦϑα χὰρ ἔνδοξον τὸ πράγμα! εἰσηγούμε- 

vo, δὲ τὸ πρύσωπον»" ἀκολούϑωςρ. τῷ. περὶ αὐτοῦ λόγῳ 
ἄδοξα 02, ὅταν τὸ ἐναντίον ἢ ῆ. Φρύνων προαγωγείας χρε-. 

γόμενορ" ἀμφίδοξα δὲ, ὅτὰν τὰ μὲν πρόφωπο ἔνδοξα ἡ, ^ - 
τὰ δὲ πράγματα ἄδοξα" οἷον Περικλῆς πρίνεδωρ προδο- 9 
σίας, διὰ τὰ Af) τμηϑῆναν. τοὺς. ἀγρούς". ἑτερύδοξὰ δὲ, 
ὅταν πονηρὸν πρόσωπον ἔνδοξοι πρᾶγμα. πεποιηκὸς 
ἢ οἷον ἑταίρα τύραννον ἀπέκτεινε καὶ δωρεὰν. αἰτεῖ ἀρι- 
στεῖ συνοικεῖν ἐνταῦϑα ydg ὥσπερ ἐναλλαγαί εἰσι καὶ 
διάφοροι δόξαι" τὸ μὲν γὰρ. εἶναι ̓ ἄνωϑεν ἑταίραν δια- 25. 
βέβληται, τὸ p amoxrelyat TQV τύραννον εὐδοξεῖ" χαὶ τὸ 
αἰτεῖν δωρεὰν ἐ ἐπαινετόν". τὸ δὲ ἀριστεῖ, συνοικεῖν τῇ τοῦ 
ἀριστέως ποιότητῃ, καὶ τῇ τῆς ἑταίρας ἀλλοίαν τὴν δόξαν 
δίδωσιν" ἀλλοῖαι γὰρ χαὶ διάφοροι. πρρύτητες. ἐν τοῖς τοιού-. 

τοις εὑρίσκονται ξητήμασι" καὶ εἴδη μὲν ταῦτα" τρόποι 50 

δὲ πανηγυρικὸν, περιπαϑὲς, ἀπαϑὲς, μικτόν" πανηγυρι- 
κὸν μὲν, ὅταν ᾿μηδὲν ἕ ἕτερον, ;'5 ἀγαϑῶν TOV πεπραγμέ- & 
γὼν ὄντων faynyvguxov TiVo τύπον ὃ λόγος ἔχῃ" οἷον 

΄ 
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Μιλτιάδης" μετὰ τὰ «ἐν Μαραϑῶνε συμβουλεύει ϑύειν 
Πανί" περιπαϑὲς δὲ, ὡς ὁ τὸν παῖδα τῶν σαρκχῶν. ἑαυ- 

, . ποῦ γευσάμενον ἀποχτείνας καὶ χρινόμενος παρὰ «τῆς yv- 
ψαικὸς, πάϑος γὰρ παντελὲς τοῦτο" ἀπαϑὲς δὲ; Ὁ μήτε 

P πανηγυῤικόύν᾽ ἐστε; μήτε πάϑος ἔγεν, ὡς τὰ κοϊνὰ τῶν 

ζητημάτων. “Παρίστατό. τες ἐπ᾿ ἐρημίας ἐνδοσφραγεῖ σώ- 

pati καὶ φόνου φεύγει" ἐνταῦϑα γὰρ ιοὔτε 'πάϑος πέ- 
πονϑεν, ἵνα περιπαθὲς. qw», οὔτε ἡδονῆς ἐντός ἔστιν, 
ἵνα πανηγυριχὸν ἡ, χαὶ τὰ ἄλλα ὁμοίως." ταῦτα μὲν 

40 οὖν τὰ ἀπαϑῆ. μιχεὰ δὲ,. ἐν. οἷς καὶ στάϑος ἐστὲ xoi 
φιλοτιμία" ὡραίου μειρακέου. τύρανχορ ἐρωσϑεὶς ἢ ἥτησεν 
ἀπειλήσας πόλεμον εἰ μὴ λάβοι" εἱλετὸ τὸν στόλεμαν ἡ 

σόλις" μετὰ ταῦτα ἐπεστράτευσέν ὁ τύραννος, στολιορ- 
᾿φουμένης τῆς πόλεως δ᾽ mano φὸν. vióy ἀπέσφαξε, xai 

15 ἀπέδειξε τῷ τυράννῳ, ,. καὶ ᾿ἀνέζευξε καὶ “χρένετακ φόνου" 
ἐνταῦϑα yàp τὸ μὲν τελευτῆσαι τὸν παῖδαι sao στοιξὲ, 

ἢ δὲ ἀπαλλαγὴ τῆς τπολιορχίας “καὶ τὸ; vig ἀρετῆς πὲ 

σωφροσύνης ἀναιρεϑὴῆναρ, καὶ x0: πρότερον Oyzo ἔπαι- 

γούμενον ᾿ἐπισφραγῖσδε τῷ ̓ ϑανάξῳ τὴν. eoergn δίδωσιν 
8ὲ αὐτῷ; φιλοτιμίαν ἅμα καὶ τὸ ἐν τοὕὔτοις. πανηγυρίσαε" 

καὶ εἴδη μὲν. καὶ τρόποι. προβλημμάτων, osos. D 

, Μηδὲ αὐτὸ δὴ τοῦτο, τὰς χαϊουμένας στᾷ- 

τὰ ὑσεῖρ. οὗ τίϑετοι. τῷ λόγῳ, τοῦ, ̓ΜΙνουχιάνοῦ" ὃ γὰρ 
. Μινουκιανὸς λέγει τὴν στάσιν ᾿ἀπὸ τούτου εἰρῆσϑαε, 

$5 ἀπὸ τῆς γενικωτέρας τῆς ἐν toic nóXegy στάσεως" διὰ 
τοῦτο οὖν εἶπε, τὰς λὲ) γομένας στάσεις, οὐκ. οἶδα ὃ ὅπως 

αὑτὸ ταῦτο ὄνομα ἐχούσας, ᾿ὡς ἐκ τῶν παρακατιόντων 
σῃμαίνει» λέγων ὡς οὐ περιεργἄξομαι, ὅϑεν εἴρηται τὸ 

ὄνομα, "ἀλλὰ χοινὸν͵ ἢ ̓καὶ ̓συμβεβηκὸῤ, d, , τοῦτο Tvy- 
- 80 χάνειν., J ι, ᾿ . an A « . 

“ἄλλως τε κἂν ἐπιχειρήσωμεν λέγειν, ἐνταῦ- 

ϑα τὰ ἑαυτοῦ σύγγραμμα ἐπαινεῖ, τὸν περὶ, ἰᾷξεῶν, λάγον 
"9 
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ἐξαίρετον wot ἰδιάξοντα xol οὗ δυνάμενον μετά rivos ἄλ- 
λου ζητεῖοϑαι ἕν᾽ αὐτῷ λέγειν." | 

^ Αιαιρήσεε τοίνυν ορϑῶς" φϑάσαντες ἀπεδεί. 

ξωμεν, ὡς ἡ τῶν προσώπων xol πραγμάτων διαφοῤὰ συ- 
νεστηχός τὸ καὶ ἀσύστατον ποιεῖ; ζήτημα καὶ τὰς στά- 5 

σεις ἀμείβει" ὥσπερ ἐπὶ τοῦ πορνοβοσκοῦ εἰ ἀμείψεις τὸ’ 
πρόσωπον xo ποιήσεις φιλόσοφον ἢ ἀριστέω, συνεστηκός 
ἐστι τὸ ζήτημα" δῆλον οὖν ὡς αὗτός φησιν, ὡς ἀγαγκαῖόν. : 

ἔστε τὴν voy: προσώπων καὶ πραγμάτων. διαφορὰν γνῶ- 
gigas. ΝΕ ΄ ͵ 10 

Ὅϑεν γὰρ εἴρηται στάσις; εἴτε ἀπὸ τοῦ. 

σνασιάξειν τοὺς ἀγωνοζομένους' ταῦτα * πρὸς τὸν 

Μινουκιανὸν αἰνίττεται" ὃ γὰρ Μηινουκιανὸς eisrev, ὅτι. 
δἴρηται στάσις ἢ παρὰ τὸ στασιάζειν ἐν ἑαυτοῖς τοὺς στα- 

σιαζόμένους, ἢ παρὰ τὸ iore Ow. εἰς τὸ βῆμα, 3 παρὰ 45 

τὸ ἐνίστασθαι τοῖς δικαίοις ̓ ἑωυτοῦ ἕκαστὸν, ἢ παρὰ τὸ. 

τοὺς δικαστὰς ἐν ἑαυτοῖς ἀμφυβάλλειν, οὐδέποτε. yap ἅμα: 

πάντες ὁμογνώμονες γίνονται οἱ. δικασταί" ἐπεὶ προει- 
λημμένον ἐστὶ τὸ ξήτημα, ἢ ἄλλως. ἀσύστατον᾽ ἢ στάσις͵ 
εἴρηται παρὰ τὸ σταϑηρὰς ἔγειν. τὰς ἀποδείξεις πρὸς 20 
ἀντιδιαστολὴν «ὧν. ἀσυστάτων" καὶ ; γὰρ ἐκεῖνα οὐχ ἔχουσι 

σταϑηράς- ͵ 

Ὄνομα δὲ ἀφεὶξ᾽ γοῦτο, κοινόν". Ómep ἔφαμεν, 
δείχνυται τοῦτο. δεικνύμενος, € ὅτι πρὸς τὴν γενικώτέραν. 

--- 

t 

ατάσιν εἔρηται" τὸ γὰρ κοινὸν, Og πρὸς ἄλλο ἐστὶν" τοῦ- 25: 
TO οὖν" λέγει, ὅτι κοινὸν , ὡς. τῆς τῶν πολλῶν. στάσεως 

ὄνομα. Εἴπωμεν οὖν ὅρον στάσεως" στάσις ἐστὶ φάσις, 

τοῦ ἢ 3 πεπρᾶχϑιι ἢ χληϑῆναι, ἢ ποιότητος, ἐξέτασις" 
φάρις ἐστὶν ἀπόφασις καὶ κατάφασις, ὃ σημαίνει TO εἴς 

τιον xo^ τὸ" συνέχον, καὶ. περὶ τοῦ χρινομένου ὃ ὅρος 50- 

διαλαμβάνει". ἐν “γὰρ τῷ δὲ πέπρακται, ἡ -ζήτησίς ἐστι 

£ Cfr. Ald, p. 499, — 2 Cod. εἰ, - Cfr. Ald, p. 202. 1.7. 
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ἕτερον εἶναι τὸ γεγενημένον" ἕτερον δὲ τὸ ἐχκαλούμενον" 
ἐὰν μὲν τὸ γεγενημένον δῆλον ἢ, ὅτε ἐγένετο ἢ ζήτησις 
δὲ τελείως. γέγονεν ἢ ἀτελῶς χατὰ τὸ ἔχειν ὄνομα τὸ 
πρᾶγμα, καὶ ποιεῖ ὅραν" “ὅρος γάρ ἔστιν ὀνόματος ζήτη- 

δ σις, ὅτι δεῖ κληθῆναι. τὸ γεγενημένον, ἤγουν ἀιμιφισβήτη- 
σις ἐκ τοῦ ἐλλείπειν τί γίνεται, ὃ προςτεϑὲν λύει τὴν ἀμ- 
φίσβήτησιν, ὡς ἐπὶ τούτου" συνεχῶρ τῷ πέκητι ἐπανέ- 
τεῖνεν ὁ πλούσιος τὴν χεῖρα, καὶ κρίνει αὐτὸν ὕβρεως" éy- 
ταῦϑα γὰρ πέπρακται μὲν τὸ ἐπανατείνασϑαι τῷ πλου- 

10 σίῳ, λείπει δὲ τὸ τυπτῆσαι, ἵνα μηκέτι ἀμφισβήτησις ἢ 
τῷ ὀνόματι" ἐὰν δὲ σαφὲς ἡ καὶ τέλειον, ἤτοι περὶ τοῦ 
μέλλοντός ἐστεν, ἐν ᾧ ξήτησις, εἰ συμφέρει τόδὲ γενέσϑαι 
ἢ κυρωϑῆναι ἠιδοϑῆναι καὶ ποιεῖ πραγματιχήν" πραγμα- 
τιχὴ γάρ ἐστι μέλλοντος πράγματος δοχιμασία, εἰ δεῖ 

ἐν γενέσθαι ἢ δοϑῆναι τόδε τι" xol τούτου παράδειγμα οἵ 
συμβουλευτικοί" καὶ τοῦ εἰ δεῖ δοϑὴναί τι, Κλέων μετὰ 
τὰ ἐν Πύλῳ ἀξιοῖ Πύϑιος καλεῖσθαι" ἐνταῦϑα γὰρ τὸ 

(0 idv δοϑῆναι οὐχέτι ζητεῖται, τὸ δὲ μέγεθος τῆς δωρεᾶς 

ἐζητηται" ἐὰν δὲ πεπραγμένον, εἴη, ἡ ζήτησις αὐτρῖ περὶ 
20 τὴν ποιότητα γίνεται, ἥτις τέμψεται εἰς δύο" ἢ γὰρ ῥη- 

τὸν παραβεβασμένον ἢ δοχοῦν παραβεβάσϑαι ποιεῖ τὴν 

ξήτησεν" ἢ τὸ πρᾶγμα αὐτὸ xa" αὑτὸ δοκιμαζόμενον" 
xüv μὲν ῥητὸν $, ποιεῖ τὰς νομιχὰς, περὶ ὧν ὕστερον 
ἐροῦμεν" ἐὰν δὲ τὸ πρᾶγμα ὁμολογῇ πεποιηκέγαι ὁ φρεύ- 

$5 yov καὶ οὐδὲ ἀδίκημα ἡ τὰ, γεγενημένον, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἐξου- 
σίας γίνεσϑαι κατὰ φύσιν, ἢ νόμον, ἢ τέχνην, ποιεῖ &v- 

τίληψιν" ἀνείληψις. γάρ ἐστε πράγματος εἶναι δοχοῦντος 
᾿ἄνευϑύυνου ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐκ περιστάσεως κατηγορία γι- 

'ψομένη * ὡς. £n? τούτου " ἐν mcs δημοχρατουμένῃ; ῥήτωρ 
50 ἔγραψε τυραννίδος «ἐγχώμιον, πολλοὶ ἁλίσχονταε ὁμογοίᾳ 

᾿ τυραννίδος ἐπεϑέσεως, καὶ χρίνεται 0 ῥήτωρ. ἐὰν δὲ ὃμο- 
λογῇ τὸ ἀδίχημα εἶναι ὁ φεύγων, πάντως αἰτίαν, δε ἣν 

Ν |" 9 EY € 5 ». "3 , , * ⁊ € 

ἱ ἐποίησεν, ἐρεῖ" ἡ δὲ αἰτία sig: ÓvO TéuvPSrOM, ἢ γὰρ Ouo- . 
Aoyti 
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λογεῖ ἑχὼν πεποιηκέναι, xal τοῦτο τὸ ἐχούσιον εἷς δύο 

τέμνεται" κἂν μὲν γὰρ εὐεργέτημα, μεῖζον ἐπιδείξῃ, ποιεῖ 
ἀντίστασιν" ἀντίστασις 7άρ ἐστιν ἐξ ἀδικήματος ὁμολο- 
γουμένου ἀναφυομένη εὐεργεσία, ὡς ἐπὶ τούτου" ἐξέφερέν 

τινα ἐπὶ τοὺς πολεμίους | ἵππος, συστρατιώτης παραδραμὼν ὅ 
ἀπέσφαξε τὸν ἵππον, μετὰ τὴν μάχην κρίνει αὐτὸν βλά- 
βης" ἐνταῦϑα .γὰρ ἑχούσιον. ἀδίκημα τὸ ἀποχτεῖναι τὸν 
ἵππον" ἐξ αὐτοῦ δὲ ἀναφύεται εὐεργέτημα μεῖζαν, ἡ σω- 
τηρία τοῦ στρατιώτου" ἢ ὁμολογῶν εἶναι ἀδίκημα ἄξιον 
εἶναι τὸν πεπονϑότα λέγει xai διὰ voUto πεποιηκέναι, 10 
καὶ ποὶεῖ ἀντέγχλημα, ὡς ἐπὶ τοῦ ,,τρισαριστεὺς τὸν υἱὸν 

ἑταιροῦντα ἀπέσφαξε καὶ κρίνεται φύνου“" ἐνταῦϑα γὰρ 
ὃ μὲν φόνος πονηρὸν, ἡ δὲ ποιότης τοῦ ἀριστέως καὶ ἢ 
διαβολὴ τοῦ ἡταιρηκότος δίδωσιν αὐτῷ ἐξουσίαν τοῦ λέ- 
γειν, ὡς ἄξιος εἴη ταῦτα παϑεῖν. Τὸ δὲ ἕτερον, τὸ μὴ 16 

- βεβουλῆσϑαι, πάλιν εἰς δύο τέμνεται" ὁμολογεῖ, μὲν γὰρ 
-εἶναι ἀδίχημα, βεβιάσϑαι δὲ λέγει, κἂν μὲν εἴς τε τῶν 
ἔξωϑεν ἀναφέρηται τὴν αἰτίαν καὶ δείξῃ ἕτερον τὸ βὲ- 

βιασμένον, μετάστασιν ποιεῖ, ὡς ἐπὶ τούτου" σκχηπτοὶ 

συνεχεῖς εἰς τὴν Πλαταιέων πολιορκίαν λατήεσαν * &Ltv- 20 

ξεν ὁ Moyiüepuog xal χρίνεται" ἐπὶ τοὺς σκηπτοὺς τὴν 
αἰτίαν ἀνατίϑησὶν" εἰ δὲ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ βεβιάσθαι 
λέγῃ, καὶ ἢ φόβον ἢ ἄγνοιαν ἢ τι τῶν τῆς ψυχῆς παϑῶν 
αἴτιον εἶναι λέγῃ, ποιεῖ συγγνώμην, ὡς ἐπὶ τούτου" δι᾽ 
ἔρωτα τὸν. υἱὸν ἔμελλεν ἀποχηρύτεειν ὃ πατήρ᾽ ἐπηγγείς 25, 
λατο piro ἐνιαυτὸν παύσασϑαι τοῦ ἔρωτος, παρελϑόν.-- 

τος τοῦ ἐνιαυτοῦ ὁμοίως ἤρα xoi ἀποκηρύδσεται" ἢ οὗ- 
τως, τύραννος ἀπήτησεν υἱὸν τυπτῆσαι τὸν πατέρα" οὗ 

βουλόμενον ἀπέσφαξε, καὶ τὸν δεύτερον ὁμοίως καὶ αὐτὸν " 

οὗ βουλόμενον ἀπέσφαξεν" ὃ τρίτος ἐτύπτησε" χαταλὺυ- 50 
ϑείσης τῆς τυραννίδος vonov ὄντος τὸν πατραλοίαν ϑα- 

γάτῳ ζημιοῦσϑαι , ὑπαγεται τῷ νομῷ καὶ ἀπολογεῖται" 

ἐνταῦϑα γὰρ τὸ δέος καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ τυράννου ἄναγε 
Rhetor. V. | 6. , 

V 
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κην προφέρει καὶ mou συγγνώμην" ἐὰν δὲ ἀπὸ τοῦ ῥη- 

τοῦ καὶ περὶ τὰ ῥητὸν ὑπάρχῃ τις ζήτησις, ἤτοι ἔναν- 
τίον ῥητὸν ἕτερον φέροντες λύομεν τὸ παραβεβασμένον 

. ῥδητὸν xol ποιοῦμεν ἀντιγνομίαν " ἀντινομία γάρ ἐστε δύο 
5 ῥητῶν ov φύσει μὲν ἐναντίων, éx συμβεβηχότος δὲ τινὸς 
ἐναντίωσιν ἐχόντων ὡς ἐπὶ τούτου, τὸν μοιχὸν μὴ εἰσιέ- 
ψαὶ εἰς τὸ ἱερὸν, καὶ τὸν ἀριστέα εἰς ἱερὸν ἀνατιϑέναι 

τὴν σχευήν᾽ ἁλούς Tig μοιχείας ἡρίστευσε xol ἀνέϑηχε 
τὴν σχευὴν εἰς ἱερὸν, xol ὑπάγεται τῷ νόμῳ" ἐνταῦϑα 

40 γὰρ πρὶν μὲν τὸν μοιχὸν ἀριστεῦσαι οὐδ᾽ ἡντιναοῦν πρὸς 
ἑαυτοὺς ἐναντίωσιν εἶχον οἱ νόμοι" τῷ δὲ συμβεβηκέναι 
τοῦτον ἀριστεῦσαι τὴν ἐναντίωσιν ποιεῖ" εἰδέναι. δὲ χρὴ, 
ὡς xoi ἐκ πλειόνων ῥητῶν πολλάχες ἀντιμομία γένεται 
xai ἑνὸς, ὅταν ἀμφότεροι ἐξ ἴσου χρῶνται αὐτῷ" ἐὰν δὲ 

45 μὴ λέγῃ παραβεβασϑαι τὸ ῥητὸν, ἀλλὰ μηδὲ τοῦτο τὴν 
ἀρχὴν κχεκωλύσϑαι τὸ νῦν πεπραγμένον," καὶ περὶ τὴν 
διάνοιαν ἵστηται τοῦ νόμου ἡ ἐξέτασις αὑτῆς, óyróv xai 
διάνοια γίνεται" ῥητὸν γὰρ καὶ διανοιά ἐστι ῥητοῦ δο- 

χοῦντος παραβεβάσϑαι ζήτησις, εἷἱ τὴν ἀρχὴν παραβέ- 

20 βασται ἢ ur) [xoà τοῦτο σημαίνει ὃ νόμος, ὡς ἐπὶ τοῦ 
τὸν ῥίψαντα τὴν ἀσπίδα ϑανάτῳ ζημιοῦσϑαε" πολιορ- 

' κίας οὔσης ἀφείς τις τὴν ἀσπίδα ἀπέχτεινε τὸν τῶν πο- 

᾿λεμίων στρατηγόν" ἀνέζευξαν οἱ πολέμιοι καὶ ὑπάγεται 
τῷ νόμῳ᾽ ἐνταῦϑα γὰρ TOU χατηγόρου χρωμένου τῷ ῥη- 

35 τῷ, ὅτε ῥίψασπις εἶ, ἐκεῖνος ἐπὶ τὴν διάνοιαν φεύγει, ὡς 
ὁ νόμος οὐκ ἐχώλυσεν ἐπὶ ἀριστείᾳ ἀφεῖναι, καὶ ζήτησις 
σερὶ τούτου ἵσταται, ὃ τί ποτὲ ὁ νόμος βούλεται" ἐὰν 
δὲ μήτε περὶ τὴν διάνοιαν ἵστηται τοῦ νύμου μήτε ἕτε- 
Qov ἀντεισφέρῃ ῥητόν" ἐὰν μὲν ὅμοιον τῷ γεγραμμένῳ 

80 τὸ πεπραγμένον δεικνὺς ταὐτὸν εἶναι λέγῃ τῷ xexwAvut- 
γῷ, συλλογισμὸν ποιεῖ, συλλογισμὸς yep ἐστιν ὁμοίου 
πράγματος παρεξέτασις, ὡς ἐπὶ τούτου" νόμος τὸν ἡται- 
ρηχότα μὴ λέχειν, Τίμαρχος ἁλοὺς ἑταιρήσεως διδάσχει 
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σαῖδας καὶ ὑπάγεταε τῷ νόμῳ" ἐνταῦϑα γὰρ ὁμοίως 
οὔτε ἐξ ἐναντιώσεως νόμου ἡ ζήτησις συνίσταται, οὔτε 
περὶ τὴν διάνοιαν ἵσταται" ἐξομοίωσις δέ ἐστι τοῦ λέγειν 
τὸ διδάσκειν παῖδας" οἰκεῖον δὲ συλλογισμοῦ τὸ ῥητὸν, 

μὲν φέρειν τὸν φεύγοντα, τὴν διάνοιαν δὲ τὸν διώκοντα. 5 
Ἐὰν δὲ ἀπὸ προσῳδίας ἢ) διαστάσεωρ συλλαβῶν ἢ ὁμω- 

γυμίας ἀναφαίνηται ἡ ζήτησις, ἀμφιβολία γένεται . καὶ 
προσῳδίας μὲν παράδειγμα" ἑταίρα χρυσία & φοροίη δη- 
μοσία ἔστω" ἥλω ἑταίρα φοροῦσα , xol ὃ μὲν χατήγορος 

ἀναγενώσχει ηδημοσία ἔστω“ ̓ παροξυτόνως, αὑτὴν δημο- 10. 

σίαν λέγων , 7 δὲ ,δημόσια ἔστω“ προπαροξυτόνως, τὰ 

χρυσία δηλοῦσα" διαστάσεως δὲ συλλαβῶν, ἀριστεὺς τε- 
λευτῶν ἔγραψεν ἐν ταῖς διαϑήχαις, Mosa γενέσθαι yov- 
gov» δόρυ ἔχοντα. καὶ οἷ" μὲν χληρονόμοι ἀναγινώςχουσι 
μετὰ διαστάσεως τὴν διαϑήχην, oso, χρυσοῦν δόρυ &- 15 

χοντα. ᾿Θμωνυμίας δὲ, τοὺς ἡγεμόνας ἔχρησεν ὃ ϑεὸς 
φυλάττεσϑαι" καὶ ἀμφισβητοῦσιν οἱ ῥήτορες καὶ οἱ στρα- 

τηγοί" xoi αὗται μὲν περὶ ὑπάρξέως καὶ ἰδιότητος καὶ 
ποιότητός εἰσι στάσεις. "Ἔστι δὲ τις γενικὴ κατὰ πασῶν 
xol πρὸ πασῶν χαὶ μετὰ πάσας περὶ εἰσόδου τὴν ἀρχὴν 30 
ἔχουσα τὴν ξή τήσι»" αὕτη δὲ εἰ μὲν ὠχυρωμένον ἔχει 
τὸν φεύγοντα τῷ ῥητῷ, τελεία τε ἐκβολὴ τῆς εὐθυδικίας 

ἐστὶ καὶ παραγραφὴ γίνεται, ὥσπερ ei παρὰ Δημοσϑέ- 
γει ταραγραφαὶ, ὡς καὶ ἡ κατὰ Τιμάρχου παραγραφή" 

ἐὰν δὲ ἐπὶ τὴν ἐξουσίαν ὃ κατηγορούμενος καταφεύγῃ, 25 
0 δὲ διώκων πᾶσαν μὲν τὴν ἐξουσίαν μὴ ἀνέλῃ, αἰτιᾶταε 
δέ τε τῶν περιστατικῶν, τόπον ἢ πρόσωπον f] αἰτίαν ἢ 
χρόνον ἢ τρόπον, μετάληψις γίνεται" καὶ αὕτη μὲν παρ᾽ 
ἡμῶν ἐπινενόηται μέϑοδος" ζητήσωμεν δὲ καὶ αὐτὴν αὖ- 
τοῦ εἰ ἀχριβῶς ἔγχει. | . 

X Παντὸς οἱουδηποτοῦν προτεϑέντος ζητή». 

30 

4 Dem. de fals, leg. p. 436, 
6.. 

M 
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ματος, et συνεστήχοι" ἐνταῦϑα " περιττὸν τὸ προῦσ- 

τεϑῆναι εἰ συνεστήκχοι" ὅλως͵ γὰρ εἰ ξήτημα , καὶ συνέ- 

στηχε᾽ τὰ γὰρ ἀσύστατα οὗ ζητηματα᾽ ἤρκει οὖν ὁ ὀνομά- 

σαι ζήτημα καὶ δηλῶσαι συνεστηκός χατὰ γὰρ τὸν αὖ- 

5 τοῦ λόγον, ὃν ἀνωτέρω εἶπεν, ταῦτα 5 οὐχ ἂν εἴῃ ζητή- 
, μᾶτα, ὡς τῶν συνεστηχύτων ζητημάτων Ὄντων" περιττὸν 

- οὖν τὸ εἰ συνεστήκοι. 
Ἐπισκχοπεῖν δεῖ τὸ κρινόμενον, περὶ οὗ ἡ 

κρίσις. ᾿Εζήτηται, πῶς τριῶν ὄντων, αἰτίου, συνέχον- 

10 τος, χρινομένου, τῶν ποιούντων τὰς στάσεις, μόνον φη- 
ci δεῖν τὸ κρινόμενον ἐπισχοπεῖν" λέγομεν, ὅτι εἰπὼν τὸ 
κρινόμενον περιείληφε τὰ ἄλλα δύο, εἰ μὴ γὰρ προῦφε- 

στήχοι αἴτιον καὶ συνέχον, οὐ ζητεῖται χρινόμενον" ὡς 

ὁμολογούμενον οὖν τοῦτο ἅπαξ εἰπὼν ξήτημα οἶδεν ὅτι 
15 ἔχει αἴτιον καὶ συνέχον * τὸ χρινόμενον οὖν λέγει, περὶ 

οὗ ἡ χρίσις. εἰ ἀφανές 4 ἔστιν ἢ φανερόν" καλῶς 
ἐπὶ ἀσφαλείας ; ἐπὶ παντὸς γὰρ πράγματος 7. τῶν δι- 

χαστῶν xeiois ἀφανές ἐστι, xol ἐπὶ παντός ἐστί τι ἀφα- 
: ψὲς, οἷον ἐν τῇ ἀντιλήψει ἐστὶ τὸ ἐπ᾽ ἐξουσίας αὑτὸ ποι- 

40 εἶν, χαὶ ἐν τῷ ὅρῳ ἀφανές ἐστι τὸ τί ἐστι τὸ πεπραγμένον. 

᾿Ενταῦϑα οὖν τὸ ἀφανὲς περὶ τῆς ὑπαρξεώς ἐστιν, εἰ ὅλως 
ὑπῆρξε τὸ πρᾶγμα, ἢ ὅλως ὑπάρξει. τινὲς μὲν γὰρ βού- 
λονται καὶ ἐνεστῶτας γρόνον τιϑένανι στοχασμὸν, 5 καὶ 

χιϑέασι τούτου παράδειγμα τὸ ονύχτωρ Tig μεταιτῶν 
45 λῃστείας χρίνεται"“ ἐν γὰρ τῷ κλέπτειν; ἔ ἐστὶν, φασὶν, χα- 

πῶς εἰδότες , ὅτι ἑνεστώς ἐστιν αὑτὸς ὃ χρόνος, καϑ' ὃν 

εἰς τὸ δικαστήριον ἕστηκεν καὶ ἡ κρίσις γίνεται" ἐκεῖνον 

δὲ ὁμολογουμένως οὗ λῃστεύειν τὸν χρόνον, ὥστε τοῦτο 
. φπαρεληλυϑὸς ἂν εἴη" δοχεῖ δὲ τοῦτο ἐνεστῶτος στοχα- 
80 σμοῦ εἶναε παράδειγμα" οἷον ᾿4ϑηναίων πλεόντων ἐπὶ 

“Συρακούσας "Eguoxgarue λέγει, ὅτε ἔρχονται ᾿4ϑηναῖοι 

. 

2 Cfr. Ald. p. 207. — 5 In cod, sequitur y&g. Ὁ Cod, 

ἀσφαλές. 5 Cfr. Ald. p. 208. 1. 11. 
Li 
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οὔτε γὰρ ᾿'4ϑηναῖοι ἔπλεον" καὶ ἹἙΕρμοχράτης ἔλεγεν, ἀλ- 
λὰ xol τούτου τὸ μὲν παρελήλυϑεν, τὸ δὲ. μέλλει * παρ- 

^ ρΑήλυϑε μὲν γὰρ ὅσον τούτοις διήνυσται τοῦ πλοῦ, μέλ.- 

As, δὲ τὸ ἐπιβῆναι Συραχουσῶν. Δέδεικται οὖν ὁμολο-. 
γουμόνως,. τι παρεληλυϑὼς xai μέλλων y00vog τὸν στο- 9 

σχασμὸν ἔχει. τὸ γὰρ ἀφᾳνὲς τοῦ στοχασμοῦ ἐστιν , δὲ 

ἐγένετο ἢ μέλλει γενέσθαι. ᾿ 

Ἔστι γὰρ στοχασμὸς ἀδήλου πράγματος 

ἔλεγχος οὐσιωδῶς, ἀπό τινορ φανεροῦ. σημεί- 
v. Ἴδωμεν οὖν, εἰ. εὖ. ἔχει ὃ ὅρος» ἀδήλου πράγμα- 10 

τοῦ ἔλεγχος" καλῶς" 7 γὰρ φύσις τοῦ στρχασμοῦ ἡ ἄρ- 

γησίς ἔστιν, ὡς προειρήχαμεν" εἶτα ἐπειδὴ. καὶ ἐν GÀ- 
λαις στάσεσιν, ὅπερ ἔφαμεν, ἀδήλου πράγματος ἔλεγχορ, 
xci μάλιστα ἐν τῇ πραγματικῇ" ἄδηλον γὰρ πρᾶγμα ἐστιν, 

εἰ συμφέρει βοηϑῆσαι ᾿θΟλυνϑίοισς ἢ οὔ" προσέϑηκεν οὐ- τῷ 
σιωδῶς, ἵνα τὸ οἰκεῖον μηνύσῃ τοῦ στοχασμοῦ, ᾿τὸ περὶ 

τῇο ὑπάρξεως ἔχειν τὴν ἀδηλίαν ἀπό τινος φανεροῦ ση- 

μείου * ἱμόνος γὰρ ὃ στοχασμὸς τῶν ἄλλων στάσεων ἔδι- 

ὃν ἔγχει τοῦτο, τὸ δύο πράγματα ἔχειν, καὶ τὸ μὲν ἀνεύ- 
Üvvev εἶναι καὶ σημεῖον καὶ φανερὸν, τὸ δὲ ἀφανὲς καὶ 38 
ὑπεύϑυνον. Ἴδωμεν οὖν, εἶ εὖ ἔχει ὃ ὅρος, καὶ εἰ ἀπό 
τινος μόνου φανεροῦ σημδίου ὃ στοχασμὸς συνέστηκεν" 
ἐχπετώκασι 6 γὰρ 0. τε παράδοξος xol ὁ ἀπὸ γνώμης 
xoi οὗ ἀντεγχληματιιοὶ, xol οἱ ἀτελεῖς ἀπὸ πράγματος; 
οἵπερ καὶ ἐξ ὑποψίας καλοῦνται" àv πᾶσι γὰρ σημεῖον 25 
οὐχ ἔστιν" οὔτε. γὰρ ἀπὸ γνώμης , οὗ παράδειγμα -T0U- 

το" μητρυιὰ ἐν δόξῃ μανίας τὸμ μὲν πρόγονον ἀπέχτεινε, 

τὸν δὲ υἱὸν ἔτρωσς, καὶ ἀνενεγχοῦσα κρίνεται" ἐνταῦϑα 

, γὰρ ὁμολογουμένου TOL πράγματος ὄντος ξητοῦμεν, eL 
ὄντως ἐμαίνετο ἢ οὔ" xel παλικ.ὃ παράδοξὸς; ἐὰν εἴπω, 56 

ὅτε μάγορ àv τρισὶν ἡμέραις τύραννον καϑελεῖν ὑπέσχε- 

* 

-ς 

6 Cfr, Ald. p. 340,1. 20... ΝΕ 
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το σχηπτὸς ἐπ᾿ αὐτὸν χατενεχϑεὶς ἀνεῖλε xol ἀπήτει 
“τὴν δωρεάν᾽ ἐγταῦϑα πᾷλεν ὡμολόγηται τὸ πεπραγμέ- 

vov, καὶ σημεῖόν ἐστιν" εἰ δέ τις λέγῃ εἶναι σημεῖον τὸ 

χατενεγϑῆναι τὸν σχηπτὸν, χαὶ τὴν μητρυιὰν τὸν μὲν 

διτρῶσαι, τὸν δὲ ἀνελεῖν, ταῦτα πάλιν εἰς τὴν ὑποψίαν 
ἀνατρέχει τοῦ προσώπου" εἰ μὴ γὰρ ἡ ὑποψία τοῦ εἶναι 
μάγον, οὗ ποιεῖ τὸ δοχεῖν. χατενεχϑῆναι τὸν σχηπτὸν, 
καὶ εἰ μὴ ὑποψία τοῦ εἶναι μητρυιὰν. οὗ ποιεῖ δοχεῖν 
ἐπιβεβουλευχέναι τῷ προγόνῳ * εἰ δὲ τις καταδέξεται χὰν 

40 ὁτιοῦν πρᾶγμα τοσοῦτον ἔχειν τοὺς στοχασμοὺς, ἀτελὴς 

ἀπὸ πράγματος, ὡς ὃ ἀσώτου πατὴρ ἀφανὴς γέγονε χαὶ 

κρίνεται ὁ ἄσωτος φόνου" ἐνταῦϑα δέδεικται μὴ ἔχων 
πράγματα" μὴ ἔχων δὲ πράγματα φανερὸν ovx ἔγχει ση- 
ῥιεῖον, ἀλλὰ ἡ ποιότης τοῦ προσώπου ἐστὶν ἡ χρινομένη᾽ 

^ 45 ἡ γὰρ ἀσώτία oU πρᾶγμα ἐστιν, ἀλλ᾽ ἡ τοῦ προσώπου 
ποιότης" εἰ δέ τις ἐρεῖ, ὅτε τρῦτον τὸν στοχασμὸν οὐχ 
οἶδεν αὑτὸς, οὐδὲ ἀνέχεται μὴ ἔχειν, ἀλλ᾽ οἱ ἀντεγχλη- 
ματικοὶ πρᾶγμα οὐχ ἔχουσιν, ὃν αὑτὸς τίϑησιν" τρισαρι- 
στεὺς ἀπέϑανεν ἐπὶ σημείοις φαρμάχων, ἔχων μητρυιὰν 

20 xoi αἰχμάλωτον παλλακχίδα καὶ ἀγντεγχαλοῦσιν ἀλλήλαις" 
᾿ς ἐνταῦϑα οὔτε τῇ umrovig οὔτε τῇ αἰχιιαλώτῳ πέπρα- 

χταί τι, 8 πρὸς, σημεῖον συντελεῖ τῆς πραγματείας, 
ἀλλ᾽ ἡ ποιότης τῶν. προσώπων ἑχατέρων ἔχει τὴν ὑπο- 
ψίαν" ὁμολογουμένως οὖν ἐλλείπεε ὃ ὅρος, “ἐπεὶ ovx ἂν 

45 εἶεν οὗτοι στυχασμοί" δεῖ γὰρ τὸν ὅρον πάντα περιλαμ- 
βάνειν, καὶ δεῖ τοῦτον ἰᾶσϑανι προσϑήκῃ ἀπό τινος φα- 

γεροῦ σημείου, ἢ ix τῆς περὶ τὸ πρόσωπον ὑποψίας. 
οὕτω γὰρ πάντες .συμπεριλαμβάνονται - οἱ στοχασμοί. 
ῦὕρηται δὲ στοχασμὸς ὃ κατὰ ἀμφισβήτησιν, ὃ ἀντεγ- 

30 χληματικὸς καλούμενος, ἐν ᾧ οὐχ ἔστιν ἔγχλημα, ἀλλ᾽ 
ἀμφισβήτησις, ὡς τὸ σημεῖον ἔχει κατασκευαζόμενον᾽ 

καὶ τιϑέασε τούτου παράδειγμά τινες" τύραννος UmO- 
πτεύσας ἰατρὸν αὐτοῦ δηλητήριον αὐτῷ δεδωκέναι μετε- 

΄ 
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στείλατο ἐκ τῆς χάτω πόλεως ἰατρὸν, o δὲ iux αὐτῷ 
ὡς ἀλεξιφάρμακον καὶ κατελθὼν εἶπεν, ὅτι τεϑνἤξεται" 

χαὶ ἀμφισβητοῦσιν οἱ δύο ἰατροὶ τῆς τοῦ τυραννοκτό-. 
vov δωρεῶς" καὶ ἐνταῦϑα γὰρ τὰ σημεῖά ἔστε κατασκευ- 

αζόμενα" xal ὁ μὲν τὸ ἑαυτοῦ ἀλεξιφάρμαχον δηλητή- δ. 

ριον λέγει εἶναι, διὸ χαὶ προϑιρηχένου καὶ τοῦτο χατας- 

σκευάζει, ὁ δὲ τὴν ὑποψίαν. τοῦ τυράννου ἀληϑῆ εἶναι, 

καὶ τοῦτο κατασκευάξει- ᾿4λλ᾽ ἔχου τις ἂν ἐνταῦϑα φι- 
λονειχῶν ἐνταῦϑα εἰπεῖν, ὥς ἔχουσι πράγματα ἐνταῦϑα. 
δαφότεροι' 0 μὲν τὴν ὑποψίαν, ὃ δὲ τὸ δοῦναι τὸ δο- 10: 

χοῦν ἀλεξιφάρμακον" οὗτος δὲ Ó. "στοχασμὸς οὐδ᾽ ὁτιοῦν. 

πεπραγμένον παρὰ τῶν ἀμφισβητούντων, ἀλλ᾽ οὐδὲ 3. 

ὑποψία τῶν ἀμφισβητούντων dri ἀὐτῷ σημεῖον, ἀλλ᾽ τ 

ἔξωϑέν τί ἐστι σημεῖον καὶ χατασκχενάξεται" ἀποδημοῦν- 

τὸς ἀτελοῦς φήμη γέγονεν ὅτι τέϑνηχεν, ἀμφισβητοῦσιν 15: 
ot τε ἐπίτροποι καὶ οἱ ἐν γένους τῆς οὐσίας". οἱ. μὲν ee, 

ἤδη τεϑνηκότος δεσπόξαι βουλόμενοι γενέσθαι) oi δὲ ὡς 

ἤδῃ περιόντος φυλάττοιν" ἐνταῦϑα γὰρ οὔτε παρὰ TOV. 
κληρονόμων, οὔτε παρὰ τῶμ ἐπιτρόπων οὐδὲν πέπρακ- 
ται; ἀλλὰ φήμη ἐστὶν ἡ ζητουμένη, xal οἱ μὲν ἀληϑῇ, 20 
εἶναι κατασκευάζουσιν, oi δὲ ψευδῆ" οὗτος οὖν. μόνος ὃ 

στοχωσμὸς σεσημδίωτάι ὄξωθεν ὧν, xol ἰδικὴν ἔχων τὴν. 

ποιότητα. Περὶ μὲν οὖν ὅρου στοχασμοῦ ἱχανῶς εἴρη- 

ται" αἰτιῶνται δέ. τινες τὸν τεχνικὸν περὶ τοῦ παραδεί-: 
γματος,, 7 ὅτι παράδειγλια ri dg ἀτελὲς Té esie ̂. τὸ χὰρ 28 
παρίστατό τις ἐπ᾽ ἐρημέας ἀτελὲς ἀπὸ προσώπου ἐστίν ὃ 
διδάσχων δὲ ποιότητα στοχασμοῦ τέλεεον ὥφειλεν θεῖναι, 

ἵνα μὴ τοῦτο αὐτὸ πλανήσῃ.." Ἔοικεν δὲ ἀκολουϑεῖν τῷ ' 

ἑαυτοῦ ὅρῳ ἐπειδὴ γὰρ ᾿ἀπὸ μόνου σημείου τὸν στοχα-. 

σμὸν λέγει “γίγνεσθαι, χαταπειρρόνηκχβ παντελῶς τοῦ 50 

προσώπου: ἀπὸ γὰρ τοῦ κατηγρϑεῖν τοῦ παρεστάναι ga- 

7 Cod. egi τοῦ παράδειγμα, τιϑεὶς, excidisse videtur πα- 
φαδείγματος ὅτι. 
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᾿Ψεροῦ ὄντος, ἀφανές τι πρᾶγμα ξητοῦμεν, τίς Ó φονεύ- 
σας. ᾿Ενταῦϑα μέγιστον αὐτὼ ἐστι πταῖσμα τὸ λέγειν, 

τίς ὃ φονεύσας" οὐ γὰρ roũrõ ἐστι ξητούμοναν , ἀλλ᾽ εἰ 
οὗτος ἐφόνευσε" τὸ γὰρ λέγειν , τίς διφονεύσας ; ἄντεγ- 

δ χληματικὸν ποιεῖ, οὕτορ ἢ O' δεῖνα" ἔδει αὖν μᾶλλαν εἰ- 

σεῖν, 5$ οὗτος ἐφόνευσεν. 

᾿Εὰν δὲ ἢ φανερὸν, ἐπεσχεπτέον, εἰ τέλει» 
óv ἐστιν ἢ ἀτελέρ' λέγω δὲ ἀτελὲς, ᾧ προστε- 

^ ϑέντος εινὸς ὡς λείποντος" κχαλῶς πάνυ τὸ ὡς 

40 λείποντος , οὐδὲ γὰρ ὄννατόν ἐστί nors ἀτελὲς πρᾶγμα 

δὲς δικαστήριαν εἰσενεχϑῆναι, ἀλλὰ φύσει μὲν πᾶν πρᾶ- 

yuo χρινόμενον τέλειόν ἔστιν, ἢ δὲ ἀτέλεια αὐτοῦ. περὶ 

τὸ ἔχειν ὄνομά ἐστι" διὰ τοῦτο οὖν ἡ ἐπαγωγή" Ovoua 
τε εὐθὺς γένεται, ὡς εἰδὼς ὅτι φύσει τέλειόν ἐστε χαὶ 

4 ὅμα τῷ προστεϑῆναι τὰ ὄνομα, περὶ QU xal ἡ ἄμφισ- 

βήτησις , τέλειον "γίνεται . . 

Ὀνόματος ζήτησις περὶ πράγματος" xa- 

λῶς, οὐ γὰρ τοῦ πεποιηκότος ζητοῦμεν τὸ ὕγομα, ὁ γὰρ 

πεποιηχὼς ἔχει ὁτιδήποτε ὕγνομα, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ πρᾶ- 
$30 yue τό χληϑήσεται. 

Θὺ τὸ μὲν πέπραχται, τὸ δὲ λείπει πρὸς 
αὐτοτέλειαν τοῦ ὀνόματος" ἀσφαλῶς ὃ μιχρῷ 
πρότερον ἐλέγομεν, ὅτι πᾶν πρᾶγμα τέλειόν ἔστιν εἰσ- 
αγόμενον εἰς δικαστήριον, xci οὐδὲν ἀτελὲς ἔχει, τοῦτο 

35. ἐνταῦϑα ἐμήνυσεν εἰπὼν, τὸ 03 λείπει πρὸς αὑὐτοτέλειαν 
τοῦ ὀνόματος, OV τοῦ πεπρᾶχϑαι, ἀλλὰ τοῦ ἔχειν ὄνομα 
ἐδίῳ " περὶ μὲν τούτου ταῦτα *- ἀναγκαῖον δὲ εἰπεῖν καὶ πε- 
οὶ * χοινωνίας καὶ διαφορᾶς τῶν στάσεων, oro. μὴ τῇ ὁμοι- 
ὅτητι πλάνη τις. γόνηται" κοινωνεῖ ὁ ὅρος ὁ κατὰ αἴτη- 

$0 σιν τῷ στοχασμῷ τῷ παραδόξῳ" ἂν ἀμφοτέροις γὰρ 
. αὐτοῦσι δωρεὰν, xol ἡ ξητησίς. ἐστε περὶ τοῦ εἰ δεῖ αὖ- 
τοῖς δοϑῆναι ἢ οὔ" xerà αἴτησιν οὖν ὅρος" νόμος τὸν 

8 περὶ Cod. om. 
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προσκτησάμενον πόλιν αἰτεῖν δωρεάν. Δημοσθένης ἔπει 
σεν ᾿ΔΑμφίπολιν ἀποδοῦναι τὸν Φίλειππαν καὶ αἰτεῖ δω- 
οεάν" ἐν ἀμφοτέροις γάρ ἐστιν ἢ ζήτησις τοῦ χρινομέ- 
vov' ὃ λέγει δεῖν ἐπισχοπεῖν O τεχνιχὸρ περὶ τοῦ εἰ δεῖ 

o . , 3 , . , «; (3 . “ ' 

δοϑηναι τί οὖν διοίσουσι ; λέγομεν, 0T) £V μὲμ τῷ στο- 5 

χασμᾷ τὸ πᾶν ξητεῖται, εἰ ολως πέπραχται, καὶ οὕτως 
τς ⸗ - e — φΦ 0 ε' 
ὠμολογητοι τὸ δεῖν δοϑηναι" ἐν δὲ τῷ opo τὸ OuoAo- 

γούμεμον ὥσπερ πεπραγμένον ζητεῖται, εἰ ἀξιὸν ἔστι 
τοῦ λαβεῖν" ἔτι δὲ οἱ κατὰ ἀμφισβήτησιν στοχασμοὶ “χαὶ 

ὅροι οἱ χάτὰ ἀμφισβήτησιν πλείστην ἔχουσι χοινωνίαν, 40 
xa παράδειγμα’ στοχασμοῦ μὲμ Xor& ἀμφισβήτησιν τοῦ- 
το" τύραννος ὑποπτεύσας τὸν ἰατρὸν ἑαυτοῦ δεδωχέναε 

^" - 3 »ν ω , , 3 1 

δηλητήριον αὐτῷ xáxÀgxsy ἐκ τῆς χατω T0Àswg ἰατρὸν; 
ε 3 -- , x € 2 , 4 . 

ὁ δὲ δέδωκεν αὐτῷ φαρμακον ὡς ἀλεξιφάρμαχον, καὶ A 
M y, «t , . 1 / 3 - 

κατελθὼν ats», OrL τεϑνηξεται, χαὶ τεϑνηχότος αὑτοῦ 45 

ἀμφισβητοῦσιν ἀμφότεροι τῆς τοῦ τυραννοχτόνου δωρεᾶς" 
ὅρου δὲ τοῦτο" ἐπεδίωχέ τις τὸν τύραννον, ἕτερος ὑπαν- 

, - "- - , 7 τήσας ἀνεῖλε καὶ ἀμφισβητοῦσι τῆς διρεᾶρ" πλείστη ovv 
7) κοινωνία" καὶ yap “ὃν ἀμφοτέροις ζήτησις, τίνα δεῖ 
λαβεῖν, ἐστὶ, καὶ ἐν ἀμφοτέροις πέπραχται παρ᾽ ἑκατέ- 20 
Qov προσώπου" καὶ ἐν τῷ στοχασμῷ ὁ μὲν τῶν ἰατρῶν 
ε , » € . 4 ἢ 2 . c , 

«ποψίαν ἔχων, ὁ δὲ xerslO cv καὶ εἰπὼν ort τεϑνηξεται" 

καὶ ἐν τῷ ὅρῳ ὁ μὲν διώξας, δ᾽ δὲ, ὑπαντήσας καὶ ἀνε- 

λών" καὶ ἡ μὲν κοινωνία αὕτη, ἡ δὲ διαφορὰ, ὅτι ἐν 

μὲν τῷ ὅρῳ ὡμολόγηται τὸ παρ᾽ ἑκατέρων πεπραγμένον" 28 
καὶ ἔστεν ἀτελὲς καὶ δεῖται τῆς ἀπὸ τοῦ ἑτέρου πράξεως, 

e , » ' 3C , L1 “- * , 23, o» 9 
καὶ Or. μείζονα ἔχεν τὴν ζητησιν τὸ διῶξαι ἢ τὸ ἀνελεῖν 
- ^ ^ 3 € 7 4. . 3 ς , ἐν δὲ τῷ στοχασμῷ οὐχ ὡμολόγηται. τὸ geo ἑκατέρων 

- 3 . ⁊ — , - » — 

σεπραγμένον, οὐδὲ vi τοῦ μείζονος ἀμφισβητοῦσιν, 

ἀλλ᾽, ἑχάτερος τὸ ? τοῦ ἑτέρου παντελῶς ἀνελὼν τὸ πᾶν 30 

ἑαυτῷ περιτίϑησιν" ἔτι δὲ “ στοχασμὸς ὃ κατὰ φυγὴν 
* δί » ἢ c e - ^ i δ 3 3 ⸗ 

xol διωξιν" xal ὁ Opog κοινωνεῖ TU ἐν ἀμφοτέροις 
ust — — — 

9 Cod, τὸ om. — ' 10 Cod, sd. 

΄ 

- 
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ἀρνεῖσϑαι τὸ πεπραγμένον" διαφέρουσι δὲ, ὅτι ὃ μὲν 
ὅρος τὸ πεπραγμένον ἀρνούμεγος ἕτερον ὁμολογεῖ, ὃ δὲ 
στοχασμὸς οὐδὲν ὁμολογεῖ, καὶ τῷ ἐν τῷ στοχασμῷ τὸ 

᾿πραχϑὲν εἰς ἑτέρου σημεῖον λαμβάνεσθαι" ἐν δὲ τῷ 
ὅ ὅρῳ τὸ πραχϑὲν τὸ ἐγκαλούμενον, 

H ξήτησες περὶ τὴν ποιότητα τοῦ πρά- 

γματος ἵσταται, οἷον εἰ δίκαιον, εἰ συμῳ ἔ- 

ρον, 5 ἔννομον, y τι τῶν τούτοις ἐναντίων. 
περιττὸν ἡ προσϑήχη τούτων" ov γὰρ ἰδίᾳ “μὲν ξητοῦ- 

| 40 μὲν τὸ δίκαιον, ἰδίᾳ δὲ τὸ ἄδικον, ἀλλ᾽ ἐν ᾧ ὦ cnra, 

ἄλλο κατασκευάζεται" αὑτὴ γὰρ ἡ φύσις τῶν ξητημά- 

των τὸ τὰ ἐναντία ἐξ ἑκατέρου μέρους κατασχευάξεσϑαι, 
"H τοίνυν τοῦ δικαίου ζήτησις καὶ τὴν τοῦ ἐναντίου ἔχει, 
οὐδὲ γὰρ οἴονται ζητεῖν, εἰ δίχαιον εἰ μὴ, ἑτέρου λέγον- 

48 τος, ὅτι ἄδικον, οὐδὲ συμφέρον, εἰ μὴ τοῦ ἐναντίου τὸ 
ἀσύμφορον" ἤρκει οὖν εἰπεῖν, ἢ δίκαιον, 7 συμφέρον" 
τοῦτο yaQ καὶ TO ἐναντίον περιελάμβανε, 

Καὶ ὕνομα μὲν eg γενικὸν τοῦτο ποιότης" 
οὐδὲ γάρ ἐστιν ἡ ποιότης στάσιβ, ἀλλὰ γένος στάσεων" 

410 διὸ εἶπεν, ὡς γενικὸν, wg ἂν Tig πλῆϑος θέλων μηνῦ- 
σαι φυομένων στάσδων, περὶ πρᾶγμα ἔχει ἢ περὶ ῥη- 
TÓV' xGV μὲν πεῤὶ πρᾶγμα, λογικὴν ποιεῖ τὴν στάσιν" 
χαίτοι καὶ αἱ γομιχαὶ διὰ λόγων ἔχουσι τὰς ἀποδείξεις " 

πῶὸ οὖν ἐξαίρετον. τὸ ὄνομα ταύταις. ταῖς στάσεσιν λο- 

20 γικαῖς χαλεῖσϑαι, πασῶν τῶν στάσεων λόγοις βεβαιου- 
'μένων xol ἀποδειχγυμέγων ; ἐροῦμεν, ὅτι αἱ πίστεις τῶν 

γομικῶν περὶ τὴν τῶν ῥητῶν ἐξέτᾳσίν εἰσιν, τῶν δὲ λο- 

γικῶν περὶ τὰς τεχνικὰς χαλρυμένας ἀποδείξεις, Ai γὰρ 
τῶν νόμων ἄτεχνοι πίστεις εἰσίν ' εἰ γὰρ ei γόμος, μὴ 

50 ἐξεῖναι τὸν μοιγὸν εἰς ἱερὰ εἰσελϑεῖν, οὐδεμιᾶξ τέχνης ἡ 
/ ἀπόδειξις, δεῖταν τῷ εἰσιόντι πρὸς τὸ μὴ παραβεβηκέναε 

τὸν γόμον᾽ αἱ, μὲν τοίνυν “λογικαὶ στάσεις τὰς ἐντέχνους 
ἔχουσι στάσεις, αἵπερ γίνονταν προστασεσί τὲ καὶ ἐπα- 
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γωγαῖς καὶ συλλογισμοῖς χαὶ παραδείγμασι χαὶ τῆς ἐκ 
τοῦ ὁμοίου παραϑέσεως, ἃς ἡ τοῦ λόγου τέχνη ἐπενε- " 
γόῃκεν" διὸ εἰκότως αὗται λογικαὶ κέκληνται, αἱ τὴν ἐξ- 
ἐτασιν τῆς δυνάμεως δεχόμεναι τοῦ λόγου. 

Πραγματική ἐστιν ἀμφισβήτησις. πράγ- s 

ματος μέλλοντος, δὲ δεῖ γενέσθαι τόδε τι m 

μὴ γενέσθαι. ᾿Δτελῶς 18 σφόδρα τὴν" πραγματικὴν 
ὡρίσατο" τεσσάρων γὰρ ὕντων γενιχῶν εἰδῶν. τῆς πρα- 
γματιχῆς, τοῦ τε συμβουλευτιχοῦ καὶ τοῦ «κατὰ ἀμφισ- 
᾿βήτησιν καὶ τοῦ χατὰ αἴτησιν xci τῆς τῶν παρανόμων 10 
γραφῆς, ἐνταῦϑα δύο. μόνα ὅταξε, τό τε συμβουλευτι- 
xóv χαὶ τὸ χατὰ αἴτησιν oix ἀκριβῶς, καὶ πρῶτόν γε 
ὡς ἐχπεπτώχασι τὰ | ἕτερα εἴδη, δείξομεν ἐν. τῇ τῶν πα- 
θανόμων γραφῇ, ovre εἰ δὲῖ γενέσθαι τόδε τι ἢ μὴ ye-- 

νέσϑαε, οὔτε εἰ δεῖ δοῦναι, ἀλλ᾽ εἰ δεῖ χυρωϑῆναι, εἰ 18 
τὸ χυρωϑῆναι εὖ ἔχει" ὥστε ταύτης γε. οὐκ ὧν εἴη «εἶδος 
ἡ τῶν παρανόμων γραφὴ, εἰ τὰ Qvo μόνα εἴδη τῆς πρα- 
γματμκῆς xol ταῦτα ζητεῖ, τὸ γενέσθαι, (meg ἐστὶ τοῦ 

συμβουλευτικοῦ, καὶ τὸ εἰ δεῖ δοῦναι, 0 ἐστι κατὰ Gi 
τησιν" καὶ ἐν τῷ κατὰ ἀμφισβήτησιν ῇ ζητησίς ἐστι, 20 

vive. δεῖ δοϑῆναι" πολλῷ δὲ διαφέρει τὸ, εἰ ὅλως δεῖ δοῦ- “ 
γαι τοῦ ὁμολογεῖσϑαι μὲν, τὸ δὲ τίνι ἀμφιβάλλεσϑαι" 
ἔφαμεν δὲ, Ort καὶ αὑτὸ τὸ κατὰ αἴτησιν qux ἀχριβῶς 

εἶπεν " εἰπὼν γὰρ, εἰ δεῖ δοϑῆναι τόδε Tt ἢ μὴ δοϑῆναι 
χοιμωνίαν πρὸς τὸν χατὰ αἴτησιν ὅρον καὶ τὰ παράδο- 28 
δοξον κατασκευάζει στοχασμοὸν" καὶ ἐχείνοις γὰρ ἡ ξήτη- 
σιᾳ περὶ τοῦ δὲ δεῖ. δοϑῆντι τόδε τι ἢ μὴ δοθῆναί ἐστιν" 
δεῖ ovv τὸν ὅρον πάντα ἰάσασϑαι προσϑήκῃ" τὸ μὲν 

οὖν εἰ δεῖ δοϑῆναι προσϑήκης δεῖται ̂  ἢ freQOv τε΄ ταῦ- 
τῇ γὰρ διαφέρει ῇ πραγματικῇ 7 χατὰ αἴτησιν TOU ὅρον 30 
τοῦ χατ᾽ αἴτησιν, ὅτι ἐν μὲν τῷ στοχασμῷ xol δρῷ, δἰ 

ὅλως δεῖ δοϑῆναι, ἐστὴν 1 ὑήτησις, , & δὲ ὁ τῇ moUyuOaTke — 
— 



N 
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xj τὸ μὲν δεῖν δοθῆναι ὡμολόγηται * τὸ δὲ εἶδος τῆς 
δωρεᾶς ἐστι τὸ ζητούμενον" ὃ γὰρ “4ημοσϑένης ὃ 0 προσ- 
χτησαμενος τὴν “ἀμφίπολεν καὶ τὴν δωρεὰν αὐτῶν ov? 
oH ολογουμένως ἔγχει τὸ δεῖν λαβεῖν, ἀλλ᾽ αὐτὸ τοῦτο ζη- 

δ τεῖται, εἰ δεῖ λαβεῖν, ὅπερ ἴδιον ὅρου" ἐν δὲ τῇ πραγμα- 
τιχῇ" Κλέων μετὰ τὰ ἐν Πύλῳ ἀξιοῖ Πύϑιος καλεῖσϑαι" τὸ 

μὲν δοϑῆναι αἰτῷ ὡμολόγηται᾽ οὐ τοῦτο δὲ, ἀλλὰ στέφανον, 
ἢ ἀτέλειαν, ἢ σίτησιν ἢ τι τῶν ἄλλων τῶν πολιτικῶν δωρεῶν" ὃ 
ἐναντιούμενος “οὐκ ἀρνεΐτωι παντελῶς τὸ δεῖν δοϑῆναι 

᾿4ρ αὐτῷ, αλλὰ περὶ τοῦ μεγέθους ἀμφιβάλλουσι τῆς δω- 

pedg, καὶ ταύτῃ διαφέρει ἡ πραγματιχὴ κατὰ ᾿αἴτησιν 
ὅρου καὶ στοχασμοῦ, ὅτι ἐχεῖ μὲν περὶ τοῦ δοϑῆναι xdi 
περὶ τούτου. ἐστὶν ἡ ζήτησις, iv δὲ πραγματιχῇ ὡμολό- 
pyra τὸ δεῖν δοθῆναι" τὸ δὺ μέγεϑός ἐστι τῆς δωρεᾶς 

Ἢ: τὸ ζητούμενον. Ποιητέον οὗν. τὸν ὃ ὅρον οὕτως" ἀμφισβή- 

τήσις περὶ μέλλοντας πράγματος, εἰ δεῖ γενέσθαι ἢ δοῦ- 

ψαῦ τόδε σφε ἢ ἕτερόν τι, καὶ τίνε δεῖ δοῦναι, καὶ εἰ δεῖ 
κυρῶσάι τόδε' τι ἢ μὴ κυρῶσαι, οὕτω γὰρ πᾶσαν περι- 

λαμβάνομεν τὴν πραγματικήν" καὶ τὴν μὲν φοινωνίαν 
30 τῆς πραγματικῆς, καὶ ἐν ᾧ τὸν ὅρον διορϑούμεϑα τὸν 

κατὰ αἴτησιν ἐφϑάσαμεν᾽ εἰπόντες" κοινωνεῖ δὲ ἡ κατὰ 
ἀμφισβήτησιν πραγματικὴ σφόδρα τῷ ὅρῳ τῷ κατὰ ἀμ- 

φισβήτησιν, καὶ λεπτήν τινα καὶ ἀχριθὴ τὴν διαφορὰν 

ἔχει, ὡς καὶ τοὺς σφόδρα τεχνίτας διασφαλλεσϑαι. μὴ 

25 χατανοοῦντας τὴν διαφοράν" xol παράδειγμα μὲν ὅρου 

xe ἀμφισβήτησιν τοῦτο" τοῖς ix Πύλου στρατηγοῖς 
γέρας πράκειται, ἀμφισβητοῦσι Κλέων καὶ δημοσϑένης. 

πραγματικῆς, ἀρίστοις στρατηγοῖς γέρας πρόκειται, ἄμ- 

φισβητοῦσιν Εὐρυβιάδης. xal Θεμιστοχλῆς" εἰ δὲ καὶ τοὺς 

80 αὐτοὺς ἐϑέλεις εἰπεῖν, Κλέων xol Δημοσϑένης, ὁμοίως 

ἐστὶ πραγματική " τίς οὖν ἡ διαφορὰ; ἐν μὲν τῇ πρα- 

᾿γματικῇ περὶ ὅλου βίου ἐστὶν 1 ζήτησις, , τίς ἐν ὅλῳ τῷ 

᾿ βίῳ γέγονεν ἄῤιστος στρατηγὸς, ἢ τίς ἀγαϑὸς BY 
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ἢ τίς ἀγαθοὺς ἐχτήσατο παῖδας" ἐν δὲ τῷ ὅρῳ περὶ 
μιᾶς ἐστι πράξεως, τίς μᾶλλον ταύτην τὴν πρᾶξιν ne»: 
ποίηχεν, Orto ἐστὶν ἐν τοῖς ix Πύλου στρατηγοῖς" τῷ 
μὲν γὰρ ἡ ἀρχὴ τῆς ἐπιχειρήσεως πέπρακται, τῷ δὲ τὸ 
πέρας τῆς ἁλώσεως" τῷ δὲ χατὰ ἀμφισβήτησιν στο- δ 
χασμῷ ; τῷ καὶ ἀνεγκλήτῷῳ καλοὐμένω, χοινωνεΐ ἡ "t0 
γματικὴ, ὅτι ἕν ἀμφοτέροις ξήτησις περὶ τοῦ τίνα δεῖ᾿ 

λαβεῖν ἐστιν, ὡς ἐπὶ τῶν κληρονόμων “αὶ τῶν ἐπιτρό- 

σῶν" διαφέρει δὲ, ὅτι ἐν μὲν τῷ στοχασμῷ οὐδέτερον 
τῶν προσώπων οὐδὲν πέπραχε καὶ ἀμφισβητεῖ τὸ λαβεῖν, 
ἐν δὲ τῇ πραγματικῇ ἀμφότερα τὰ πρόσωπα πράξεις ἔχει, 
καὶ περὶ τοῦ ποῖαι μείζους εἰσὶν ἐστὶ» ἡ ζήτησις. 

Κοινὸν μὲν ὄνομα τούτῳ διχαιολογία, ὧ- 
056g ἐκείνῳ ποιότης. ᾿Εζήτηται, τίνος χάριν τοῦ- 

TO τὸ μέρος τῆς ποιότητος δικαιολογίαν ἐκάλεσεν, καί- 16 

τοι καὶ ἡ πραγματικὴ δικαιολογούμενον. ἔχει ἐν ταῖς τῶν 

παρανόμων γραφαῖς τὸν φεύγοντα" εἰ γὰρ διὰ τοῦτο 

δικαιολογία χέχληται πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν νομιχῶν, 

ὅτε ἐχεῖναι àx ῥητῶν πιστῶν ἔχουσι τὰς ἀποδείξεις, καὶ 

ovx ix δικαιολο) γιῶν, οὐδ᾽ ἐκ λόγου δυνάμεως, καὶ ἐν τῇ 20 
πραγματικῇ τοῦτ᾽ ἐστίν" ἐροῦμεν οὖν, ὅτι τῆς πραγμα- 
τικῆς οὔτε τὸ συμβουλευτικὸν ἔχει δικαιολογίαν, οὐδεὶς 

᾿γὰρ' συμβουλεύων δικαιολογεῖται ἀλλ᾽ ἀποδείκνυσιν, οὔτε 

τὸ xarà χρίσιν οὔτε τὸ χατὰ ἀμφισβήτησιν" εἰ δέ τις 
. ἐρεῖ τὴν τῶν παρανόμων γράφὴν ὡς νομιχή ἐστιν ἡ στά- 35 

σις, καὶ γὰρ αὕτη ῥητῶν ἐξέτασιν ἔχει παραβεβασμένων 
ἢ μὴ παραβεβασμένων, ὅπερ φἰχεῖον ταῖς νομικαῖς, ἀνϑ' 
οὗ δὲ μὴ νομική ἐστιν ἡ στάσις, ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν λο- 
γιχῶν καὶ νομικῶν ἀκριβέστερον λελέξεται. EE » 

"H? yag ἐρεῖ τι πεποιηκέναι ὡς ἀδίκημα ὁ 30 

φεύγων καὶ κατά τι κεκωλυμένον ἢ οὔ. Κακῶς 

Q 

4 Cod, ἐκεῖνο. — Cfr. Ald. p. 284. 1, 5.- 2 Cod. εἰ, 
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σφόδρα τὸ εἰπεῖν" ἢ γὰρ ἐρεῖ τε πεποιηχέναι ὡς ἀδίχημα, 

οὐδέποτε γὰρ δ᾽ φεύγων ὁμολογεῖ ἀδίκημα πεποιηκέναι, 

ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ὁμολογουμέγων ἄρνησις 7 πρόφασίς 
ἐστι" περιττὸν οὖν τοῦτο, ἐχρῆν δὲ οὕτως εἰπεῖν" ? ἢ γὰρ 

5 ἐρεῖ το πεποιηκέναι χεχωλυμένον ὁ φεύγων ἢ οὔ", οὕτω * 

yàp τήν τὸ ἀντίληψιν χαὶ τὰς ἀντιϑετιχὰς περιελάμ- 

βανεν. | 

Ἢ γὰρ ἀντίληψις ἐστιν ἀνευϑύνου soa- 
γματος εἶναι δοκοῦντος ὡς ὑπευϑύγου χατη- 

10 γορία" δύο εἰδῶν ὄντων " τῆς ἀντιλήψεως, ὡς xol αὖ- 

τὸς ἐν τοῖς , ἐφεξῆς ὁμολογεῖ, μιᾶς μὲν ἐπὶ αὐτῷ τῷ 
πεπραγμένῳ τὴν χρίσιν ἐχούσης, ὡς ᾿Δλκιβιάδης. ὃ κρι- 
γόμενος ὃ τὰ περὶ “Σιχελίαν γράψας" ἑτέρας δὲ τῆς à 
περιστάσεως, ὃ ζωγράφος κρινόμενος γεγραφὼς τὰ vav- 

45 ἅγια τῶν ἐμπόρων μὴ καταιῤόντων, ὃ ὅρος μόνην περι- 
λαμβάνει τὴν ἐπ᾿ αὐτῷ τῷ πεπραγμένῳ κχρινομένην" εἰ 
γὰρ ἀνευϑύνου πράγματός ἔστιν εἶναι δοκοῦντος ὑπευ- 
ϑύνου χατηγορία τὸ δ in^ αὐτῷ μόνον περιλαμβάνει" ἀτε- 
λῶς οὖν ὃ ὅρος ἔχει χαὶ δεῖ προσελϑεῖν, ὡς ὑπευϑύνου 

20 ἐκ περιστάσεως κατηγορίας, ἐπεὶ ἀτελῶς ὁ ὅρος ἔχει, καὶ 
ἐξέπεσε τὸ ἕν τῆς ἀντιλήψεως εἶδος, διὸ καὺ τὸ παρά- 

δειγμα, ὃ ἀποκηρυττόμενος παῖς ὑπὸ τοῦ γεωργοῦ, ἀκό- 
AovÜov ἐτέϑη τῷ OQ, ἐπ᾽ αὐτῷ τῷ πεπραγμένῳ καὶ 
τὴν χρίσιν ἔχον" 7 χοινωνεῖ ἢ ἀντίληψις τῷ στοχασμῷ, 

$5 ὡς ἐπὶ τούτου" συνεχῶς τις ἐν τοῖς ϑεάτροις συρίττε- 

' ταν 8 xol χρίνεται κακοῦ βίου, καὶ σεοχασμὸς οὗτος" 
ἀντιλήψεως δὲ παράδειγμα, τοὺς φυγάδας ἐξεῖναι ἀναι- 
ρεῖν, πολλούς τις καταστείχοντας 5 ἀναιρεῖ φυγάδας καὶ 

3 Cfr. Ald. p. 232. 1. 19. 4 Cod. οὔτε, scripsi οὕτω, ut 

Ald. 1. 21, δ Cfr. Ald. p. 253. 1. 18. 6 Cod. τῷ: 7 Cod. 

ἔχων. — Cfr. Ald. p. 255. 1. 16. 8 Cod. evgíoxszos. Ald. 

l. 17. συρίττεται. . 9 Cod, χαταστίχοντας. 

3 
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χρίνεται xaxov βίου" ἐνταῦϑα γὰρ ἀντιληπτικόν ἐστι τὸ 
ζήτημα" ἔν ἀμφοτέροις τε βίου ἐστὶν ἐξέτασις καὶ ἡ γρα- '- 
φῆ ἡ αὐτή" διαφέρει δὲ κατὰ Μινουκιανὸν, ὅτι ἐν μὲν 

τῷ στοχασμῷ ἀφ᾽ ὧν ἕτεροι πεποιήκασι τὰ ταιαῦτα τὴν 

χρίσιν ἔχεν" ἀπὸ γὰρ τοῦ συρίττειν οὗτος τοῦ κακοῦ βίου 5 

ἔγχλημα ἔχει" ἐν ἀντιλήψει δὲ, ἀφ᾽ ὧν αὐτὸς. πεποίηκεν" 
ἀπὸ γὰρ τοῦ αὐτὸς ἀποκτιννύναι κρίνεται". ἡ δὲ ἀληθὴς 
διαφορὰ παντὸς στοχασμοῦ καὶ ἀντιλήψεως αὕτη, ὅτε." 
ἐν τῷ στοχασμῷ. ἄλλο ἐστὶν τὸ πραχϑὲν, ἄλλο 5 τὸ χρε- 
νόμενον, ἐν δὲ ἀντιληψει αὐτὸ τὸ πραχϑὲν, καχὸν βιὸν 10 

/ ⁊ 

elvœt λέγειν, καὶ πολλοὺς ἀποχτιννύναι' οὕτως γὰρ καὶ 

οἱ στοχασμοὶ οἱ ἀφ᾽ ὧν αὐτός τις πέποιηκὲ τὴν κρίσιν 

ἔχοντες μάλιστα κοινωνοῦσι" διὸ καὶ ἀντιληπτικὸν ἔχουσι 
κεφάλαιον" γυνὴ συνεχῶς νύκτωρ δακρύει καὶ χρίνεται 
μοιχείας, καὶ δολοφονηϑέντος τοῦ πένητος ἕπεται ὁ υἱὸς 45 

αὐτοῦ TO ̓ πλουσίῳ δακρύων. καὶ κρίνει αὑτόν" ἕν ἀμφο- 

τέροις γὰρ τὴν ἐξουσίαν τοῦ δαχρύειν προτείνονται, ἀλλ 
7 διαφορὰ πολλὴ, ὅτι ἐν μὲν τῷ στοχασμῷ σημεῖον. τοῦ 
ἀδικηματός εἶσι τὰ δάκρυα, ἐν δὲ τῇ ἀντιλήψει αὐτὰ τὰ 

δαχρυά ἐστι τὸ ἀδίκημα.' ἔτι ἡ ἀντίληψις τῷ στοχασμῷ 20 

κοινωνεῖ, ὡς ἐν τοῖς κατασοφισμοῖς" olov τὸν ἄπαιδα 
μὴ στρατηγεῖν" ϑετόν τις ἔϑετο παῖδα καὶ ἐστρατήγησε" 

μετὰ τὴν στρατηγίαν αὑτὸν ἀπεκήρυξε. καὶ χρίνεται xo. 
τασοφισμοῦ" ἐνταῦϑα͵ ἀρνεῖται πάντη τὸ διὰ τοῦτο ϑέ- 

σϑαι τὸν παῖδα, ἵνα στρατηγήσῃ, ἂν γὰρ ὁμολογήσῃ, 25 
ἀσύστατον" ἔχεὶ οὖν xol μετάϑεσιν dv πάσῃ τὴν ἀτα- 

ξίαν 11 τοῦ παιδὸς ἢ τὸ μὴ ὡς πατέρα αὐτὸν στέργειν 
καὶ τοιαῦτα ὅσα ἂν τις διελὼν εἴπῃ" ἀντιλήψεως δὲ πα-᾿ 

ράδειγμα, ἐξεῖναι τοῖς πατράσιν ἰσοχληρονόμους τοὺς 
νόϑους τάττειν τοῖς γνησίοις" ἔχων τις ἀπὸ δούλιις παῖ- 30 

10 ἀλλο τὸ κριν. --- πραχϑὲν exciderunt in cod., inserui ex 

Ald, 1. 27. 11 Cod. ἀτοξίαν. Ald. p. 236. 1. 13. ἀταξία». 
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δα ἰσοχληρονόμον αὑτὸν ἔταξε τῷ γνησίῳ“ ὃ νόϑος διί- 
δωκε τῆς γομῆς τὴν ἐξουσίαν τῷ γνησίῳ, ὁ δὲ τὴν πᾶ- 
σαν οὐσίαν μίαν μερίδα ϑεὶς ἀντέϑηκεν αὐτῇ τὴν μη- 

τέρα τοῦ ψύϑου" καὶ χρίνει΄ αὐτὸν χατασοφισμοῦ" ἐγ- 

- δταῦϑα γὰρ ἀντιληπτιχόν ἐστι" φησὶ γὰρ ὃ παῖς" ἔξεστί 

μοι, ὡς βούλομαι, διανέμειν" διαφέρει δὲ, ὅτι ἐν μὲν 
τῷ δτοχασμῷ ἐπὶ συμβέντι τὸ τοῦ στοχασμοῦ ἔγκλημα 
ποιεῖται" τὸ γὰρ ἃποχηρύξαι τὸν παῖδα ὑπόνοιαν πε- 

ποίηχε τοῦ χατασοφισμοῦ" εἰ γὰρ μὴ ἀπεχήρυξεν, οὐδ᾽ 
10 ἂν τὴν ἀρχὴν ἐνεκαλεῖτο" ἐν δὲ vida] et αὐτὸ xat 

αὐτὸ τὸ πεπραγμένον ὑπεύϑυνον εἶναι δοκεῖ" κοινωνοῦσι 

δὲ μάλιστα αἱ ἀντιλήψεις τοῖς δροις, ἐν ἀμφοτέροις γὰρ 
ἐξουσία εὑρίσχεται, καὶ ξήτησις περὶ τοῦ, εἰ τοῦτό ἐστι 
τὸ ἀδίκημα" εὐνοῦχόν τις εὑρὼν ἐπὶ τῇ γυναιχὶ ὡς μοι- 

45 τὸν ἀπέχτεινε καὶ χρίνεται φόνου". τοῦτο ὁριστικὴν ἔχει 
τὴν ξήτησιν, δἰ μοιχὸς ὃ εὐνοῦχος" πέπρακται μὲν γὰρ 
αὐτῷ τὸ συνεῖναι τῇ γυναικὶ, λείπει δὲ τὸ καὶ τὴν’ χρῆ- 
σιν ἔχειν δύνασϑαι, καὶ οὗτος μὲν ὃ ὅρος" ἀντίληψις δὲ, 

τρισαριστέα, τις μοιχὸν ἀπέχτεινε xol χρίνεται φόνου᾽ 

20 ἐνταῦϑα γὰρ, φησὶν, ἔξεστί μοι" δύναται δὲ καὶ ὁ τὸν 

εὐνοῦζον ἀνελὼν τὴν ἐξουσίαν προβαλέσθαι" τῆς δὲ ἂν- 
τιλήψεω 12. παράδειγμα τῆς κατὰ ὅρον ἐξεταζομένης" 
ἔγραψέ τις τὰ περὶ “Σικελίαν ᾿καὶ προὔϑηκε | δημοσίᾳ" 
κρίνεται δημοσίων ἀδιχημάτων" ἀντίληψις μὲν γὰρ ἡ 

25 στάσις δύναται δὲ νομίζεσθαι περὶ ὀνόματος ἔχειν τὴν 
ζήτησιν, ὅπερ οἰχεῖον ὅρου, εἰ τοῦτο δημόσιον τὸ ἀδίχη- 

τς μα" m δὲ διαφορὰ αὕτη, ὅτι ἐν μὲν τῇ ἀντιλήψει λον 

πέπραχται τὸ ἀδίχημα, καὶ οὐδενὸς προσδεῖται , ἐν δὲ 

τῷ. ὅρῳ ἐπὶ μέρει" λείπει γὰρ τῷ εὐνούχῳ τὸ μοιχεύειν " 

30 re. δὲ ἀριστεῖ τῷ ἀναιρεϑέντι τοὐναντίον" y δὲ διαφορὰ 

«κατὰ Miwovxiavóy , ὅτι iv μὲν τῷ ὅρῳ περὶ ὁμολογου- 

- μένου ἀδικήματος, μήπω δὲ πεπραγμένου ἡ ζητησίς ἐστιν, 

PE 

12 Cfr. Ald, p. 237. 1. 2. 
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ἂν δὲ τῇ ἀντιλήψει αὐτὸ τοῦτο ζητοῦμεν, εἰ ἀδίκημα, 
οὐδὲ γὰρ ὡμολόγηται τὸ ἀδίκημα εἶναι τὸ γράφειν, ἂν. 
τις βούληται, ἢ τὸ τὸν 13 μοιχὸν ἀποχτιννύναι, ἐὰν δὲ 
ὁμολογῇ πεποιηκέναι ἀδίκημα, πανταχοῦ ἐὰν ὁμολογοῦν- 
τα τιϑῇ ἀδίκημα, πταῖσμα ἐστιν, οὐδαμοῦ γὰρ ἀδίε καὶ ; Cu 

κημα ὁμολογεῖ" ὄνομα μὲν αὐτῷ ὡς γενικόν" ἐπειμ : 
δὴ γὰρ ἴδ oi πρὸ τούτου τεχνικοὶ πλὴν τοῦ Μιβρυχιανοῦ (od 

ἀντίϑεσιν μίαν ἴσασι στάσιν, διὰ τοῦτο, ἵνα μὴ πλάνη | | 
, c 4 € , 

τις ἐμπέσῃ, προσέϑηχε τὸ ὡς γενικὸν," ἵνα μηνύσῃ, ᾿ 
ὅτι οὗ στάσις ἐστὶν, ἀλλὰ. γένος ἐστὶ στάσεων" ἕχαστον (0 “ 
γὰρ γένος εἰς γένος ἕτερον τέμνεται, καὶ εἰς μίαν στά- 
σιν" ἢ μὲν ποιότης εἰς νομικὴν καὶ λογικὴν" ἢ δὲ yevox 
γένος οὖσα στάσεων τέμνεται elg v& ἀντίληψιν καὶ ἀντί 
ϑέεσιν, ἡ δὲ ἀντίϑεσις εἰς τέσσαρας ἀντιϑετικάς" διατί 
δὲ αὐτή τὸ καὶ αἱ ἐξ αὐτῆς τεμνόμεναι ἐχλήϑησαν ἂν- .5᾽ 
τιϑετιχαὶ ἐροῦμεν" ὅτι ἐν ταύταις μόναις ταῖς στάσεσιν 

προδήλου τινὸς ὄντος ἀδικήματος ὃ φεύγων ἀντιτίϑησε. 
τί τὸ ὥσπερ χωλύον καὶ σβεννύον τὸ ἔγχλημα" ἂν δὲ 

ταῖς προλαβούσαις οὐδέν ἐστι. πρόδηλον ἀδίκημα" ἀλλ᾽ 
αὐτὸ. τοῦτο ζητεῖται, εἴτε ἐν ὅρῳ eire ἐν ἀντιλήψει, εἴτέ 20 
ἐν στοχασμῷ ὡμολόγηται τὸ ἀδίκημα παρὰ τοῦ δικα- 

στοῦ, οὐδαμοῦ γὰρ παρὰ τῷ. φεύγοντι ομολογεῖται, ἀλλ᾽ 
ὃ δικαστὴς ἐν ταῖς ἀντιϑετικαῖς olüsv τὸ ἀδίχημα Ov, 
σιρὸς ὁ ὁ φεύγων ἀντιτίϑησί τι λυτικὸν ὕν" τό τε γὰρ΄ 

| κατασκάψαι. τὸ τεῖχος παρὰ τῷ διχαστῆ ἀδίκημα χρίνξ. 15 

6L, πρὸς ὃ τὴν γίχην ἀντιτίϑησι , Χαὶ τὸ τὸν παξέρα 

τυπτῆσαι οἶδεν ὁ δικαστὴς ὃν ἀδίχημα, πρὸς 0 τὸν gO- 
fov ἀντιτίϑησι" xel τὸ ἀνελεῖν τὸν υἱὸν olütv ὁ δικα-. 

στὴς ἀδίκημα, πρὸς ὃ τὸ ἠταιρηκένοι αὑτὸν ἀντιτίϑησι; 

καὶ τὸ πρεσβεῦσαι ἐν τῇ ὡρισμένῃ προϑὲσμίᾳ ὡμολόγη- 30 

ται ἀδίκημα, πρὸς 0 ἀντιτίϑησι τὴν τοῦ ταμίον αἰτίαν" 

᾿ς 

4 

15 Intér τὸν st μοιχὸν in codíce est brevis lacuna, — 

1, 5. Cod. sisi. 14 Cfr. Ald. p. 238. mE 

Ahetot.V. J. DEM 7 
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εἰχότως. οὖν αὕται ἀντιϑετικαὶ λέγονται , ὅτι πρὸς τὸ 

σροεγνγωσμένον ἀδίκημα ἀντιτίϑησί τι ὥσπερ λυτιχὸν ὃ 

φεύγων. 
Av. δὲ εἰς ἕτερον μεϑιστῇ, πάλιν Ótasps- 

δ τέον, ἢ γὰρ εἰς ὑπεύϑυνόν τὸ δυνάμενον γεν ἐ- 

σϑαι πρᾶγμα ἢ πρόσωπον μεϑίστησιε τὸ ἔγ- 

κλημα" ἐνταῦϑα Ἶ οὐδὲ αὐτὸς ὁ τεχνικὸς ἀγνοεῖ ὃ ἔσφαλ- 

ταις παραχατιὼν γὰρ λέχει" ,,εἰ δέ τις ἡμῖν ἀμφισβητεῖ 

συγγνώμης πέρι καὶ μεταστάσεως, ἀχριβέστερον ἐν τῷ 
40 περὶ ἀντιϑέσεως λελέξεται“, ὡς ἐνταῦϑα μὴ ἀκριβῶς εἰ- 

πώγ" τίς γὰρ οὕτως ἡλίϑιός ἐστιν, ὅστις οἴεται πρᾶγμα 

εἶναι ὑπεύϑυνον; ὑπεύϑυνον γάρ ἐστε τὸ εἰς ἐὐθύνας καὶ 

δικαστήρεον καὶ δίχην ἀγόμενον πρᾶγμα" διὸ εἰς ταῦτα 
οὐ φέρεται οὔτε χειμὼν οὔτε βρονταὶ, οὔτε σκηπτοὶ, οὔτε 

45 τὰ τοιαῦτα" περιττὸν οὖν τὸ εἰπεῖν ὑπεύϑυνον γενέσθαι 
πρᾶγμα" ἤρχει γὰρ εἰπεῖν τὸ ,17] εἰς πρόσωπόν, ἢ εἰς 
πρᾶγμα μεϑίστησι καὶ ποιεῖ μετάστασιν“ " οὕτω γὰρ σα- 
φής re: ἂν εἴη ἡ διαφορὰ καὶ ἐσώξετο τὸ ἴδιον τῆς με- 
ταστάσεως, ὡς καὶ τῆς συγγνώμης" νῦν δὲ πρὰς πλείο- 

40 νας τῶν μεταστάσεων αὑτὴν ἐκτίϑενται οἱ τεχνικοὶ χατὰ 
—— qw αὐτὸν λόγον τῷ μὴ εἰς ὑπεύϑυνα εἶναι" παντάπασιν 

ἔχοι τις ἂν συγγνώμην εἰπεῖν τόν τε ᾿Δρχίδαμον τὸν λύ- 
σαντα τὴν πολιορχίαν τὴν Πλαταιέων διὰ τοὺς σκηπεοὺς, 
Καὶ πάλιν, τὸ τὸν αὐτὸν ἀναζεῦξαε διὰ τὸν λοιμόν" ἀλλὰ 

45 δήλον, ὅτι καὶ τοῦτο περιττὸν, καὶ τὸ ἐφεξῆς, οἱ δέχα 
στρατηγοὶ διὰ τὸν χειμῶνα τὰ σώματα μὴ ἀνελόμενοι" 

μετάστασις γὰρ ἐστιν αὕτη, ἄμεινον γὰρ εἰπεῖν". ,,ἡ μὲν 
εἰς τι τῶν ἔξωϑεν ἀναφέρεται, ἡ δὲ συγγνώμη ἐπὲ uova 
τὰ πάϑη τῆς ψυχῆς“ xai ἡ μὲν ἐξήγησις αὕτη * κοινω- 

80 vei? ἡ μετάστασις τῷ στοχασμῷ τῷ ἀφ᾽ ὧν αὐτός τις 
κρίνεται, ὡς ἐπὶ τούτου" νόμος VUXTOQ μὴ. ἀνοίγειν τὰς 
πύλας" “Ἀλέωνος ἄγοντος τοὺς τριαχοσίους Νικίας ovx 

4 Cfr. Ald. p. 245... .2 Cfr. Ald. p. 246. 1. 7. 
- 

* . 
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ἤνοιξεν" ἀπέδρασαν αὐτὸν, καὶ χρίνεται αὐτὸν. βλάβης" 
ἐνταῦϑα γὰρ προβαλλομένου τοῦ Νικίου τὸν νόμον &va--: 

- φύδται στοχαστικὴ ξήτησις, πότερα φϑόνῳ τοῦ κατορ- 

ϑώματος οὐχ. ἤνοιξεν, τῇ ἀληϑείᾳ δὲ" δέει τοῦ νόμου" 

ἔστι. δὲ ἡ στάσις μετάστασις, διαφέρει δὲ, ὅτε οὐ σωξϑ--5 

ται τὸ οἰχεῖον τοῦ στοχασμοῦ, τὸ ἐν παντὶ στοχασμῳ 

δύο εἶναι τὰ πράγματα, ἐνταῦϑα “δὲ ἕν ἐστι τὸ πρᾶγμα 
αὐτὸ τὸ μὴ ἀνοῖξαι" ἔτι κοινωνεῖ ἢ μεταστάσις σφόδρω 
αὐτῇ τῇ ἀντιλήψει τῇ ἐπὶ νόμον" ἐὰν γὰρ εἴπω, (νόμος 
μὴ ἀνοίγειν τὰς. πύλας, αἰχμάλωτοι φεύγοντες ἐδάκρυον, V0 
οὐχ ἤνοιξαν οἱ στρατηγοὶ , ἐπελϑόντες οἱ πολέμιοι ἀπέ- 
χτειναν“,, δύναται εἶναι" ἀντίληψις καταφεύγοντος αὑτοῦ 

ἐπὶ νόμον τόδε. ἔξεστί μοι" διαφέρει δὲ, ὅτε ἐν μὲν με- 

ταστασει ὁμολογουμένως καὶ πάντως ἐστὶ τὸ πεπραγμέ- 
γον φαῦλον, βοηϑεῖται δὲ τῇ περιστάσει τοῦ νόμου" ἐν 15 

δὲ τῇ ἀμτιλήψει τὸ ἐναντίον οὐ φύσει. ἐστὶ φαῦλον, ἀλλ᾽ 
ἐκ περιστάσεως ἔχει τὸ ἔγχλημα" τὸ γὰρ μοιχὸν ἀποκτεῖ- 
vot χρηστόν ἐστιν, ἀλλὰ τὸ εἶναι ἀριστέα τὸν ἀνῃρημέναν 

τὴν “περίστασιν πεποίηκεν“. ὅτι ἑτέρα διαφορά" ἐν μὲν yao 

τῇ ἀνεϊλήψει συγκεχωρηχέν τι ὁ vOpog, ἐμ δὲ τῇ Lu 20 
στάσει χεχιύλυκδν * καὶ 0 ποιῶν ἐν μὲν τῇ ἀντιλήψει ἀκό- 

λουϑα νόμῳ now, ὁ δὲ μὴ ποιῶν ἐν τῇ μεταστάσει οὐκ 

ἀκόλουθα" τὰ μὴ κεχωλυμένα γὰρ ποιεῖ" χοιψωνεῖ τὸ av- 

τέγχκλημα στοχασμῷ καὶ ἀντιλήψει" ἐν ἑχατέροις yao 
στοχαστική ἐστιν ἡ ζήτησις τῆς γνώμης roũ πεποιηκότος, 28 

καὶ γὰρ ὃ στρατηγήσας καὶ ἀποχηρύξας ὕστερον. τὸν ϑε- 

τὸν υἱὸν στοχαστικῶς ἐξετάζεται" καὶ οἱ τύραννον ἐν Ὃ- 
λυμπίᾳ ἀποκτείναντες στοχαστικῶς ἐξεταξονέαι, πότερον. 

ἐν ἀπορίᾳ τοῦ δύνασθαι καὶ ἄλλοτε αὐτὸν ἑλεῖν ἢ κατα-- 
φρονήσεν τῶν ἱερῶν. αὐτὸν ἀπέχτειναν " καὶ ἐν ἀμφοτέ- δ᾽ 
ροις' ἐστὶν ἀντεγχλήματος ἐξουσία". xol, γὰρ xol οἱ τύ- 

3 Cod, δὲ εἰ τοῦ », Scr. δὲ “δέει; coll. ΑἸὰ. p. 246; ]. 14, 

| ᾿ 7.. 
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|; ραννον ἀνελόντες δύνανται ἀντεγκαλέσαε ὡς ἀξίῳ ὄντι 
παϑεῖν" xal ὁ τὸν στυχασμὸν ἐγκαλέσας τῷ παιδὶ , ὡς 
ἀξιόν τι ἀποχηρυχϑῆναι" καὶ ὁ τὸν υἱὸν ἑταιροῦντα ἀπο- 
σφάξας ἀντεγκλήματός ἐστιν" διαφέρει δὲ τὸ ἀντέγκλημα 

ι΄ 8 στοχασμοῦ μὲν, “ὅτι πρόδηλόν ἔστιν ἐν ἀντεγχλή ματι τὸ 

ἀδίχημα, τὸ ἑταιρεῖν τὸν υἱόν" ἐν δὲ στοχασμῷ αὑτὸ τοῦ- 

τὸ ζητεῖται, εἰ ἄξιον ὅ ὄντα ἀποχηρυχϑῆναι ἀπεχήρυξε xo 

oU κατασοφισμοῦ χάριν" ἀντιλήψεως δὲ, ὅτι, ἐὰν μὲν χα- 

τὰ νόμον ἢ τὸ πεπραγμένον γεγενημένον, ἀντίληψιν που- 

'40 εἰν ἂν δὲ εὐλόγως μὲν, ov νομίμως δὲ; ἀντέγκλημα" τὸ 

γὰρ τὸν υἱὸν ἀποχτεῖναι εὐλόγως μὲν πέπραχται , νόμον 

᾿δὲ οὐκ ἔχει τοῦτο κελεύοντα" ὁ δὲ τὸν ἀριστέα ἀνελὰν 

κατὰ νόμον τοῦτο ἔπραξε. Καοινωνεῖ ἡ ἀντίληψις πρὸς 
ἀντίστασιν" ἔν τὸ γὰρ ἀντιλήψει οὗ φαῦλον εἶναι τὸ γε- 

-ag γενημένον λέγει, ἀλλὰ καὶ χρηστὸν, ὥσπερ. ὃ ζωγράφος. 
ὃ λέγων συμβουλὴς χάριν γεγραφηκέναι τοῖς πλέουσε τὰ 

- ψαυάγια, ἵνα μάϑοιεν τὰ δυσχερῆ τὰ ἐν τῷ παρὰ καιρὸν ᾿ 
"guy, καὶ ἐν τῇ ἀντιλαραστάσει εὐεργεσίαν πεποιηκέναι 

“ ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἀδικήματος 0 φεύγων igti* διαφέρει δὲ, ὅτι 
40 ἐν μὲν ἀντιλήψει οὐχ αὐτὸ τὸ πεπραγμένον φαῦλον εἶναι 

λέγει, ἀλλὰ καὶ χρηστὸν, ἐν δὲ τῇ ἀντιστάσει τὸ μὲν πε- 
πραγμένον . ἀνεύϑυνον εἶναι λέγει, ἕτερον δὲ ἐξ αὐτοῦ 

- συμβὰν ἀγαθόν" κοινωνεῖ, δὲ ἡ συγγνώμη πάντῃ τῇ 
ἀντιλήψει, olov νόμος τοὺς κατιόντας φυγάδας ἐξεῖναι 

45 ἀποχτιννύναι" καταστείχοντας τις φυγάδας ἀπέκτεινα. καὶ 
κρίνεται" συγγνώμη δὲ, ἐρασϑέντο τῷ υἱῷ παρεχώρησεν 
ὁ πατὴρ τοῦ γάμου τῆς μητρυιᾶς, xai χρίνοντοι οἱ τρεῖς 
κακοῦ βίου" κοινωνοῦσιν οὖν μάλιστα τῷ ἐν ἀμφοτέροις 
καὶ ἐπὶ τῷ πεπραγμένῳ εἶναι τὸ. ἔγκλημα χαὶ χακοῦ βίου 

go εἰναι. τὴν γραφήν" διαφέρουσι δὲ τῷ τὰ μὲν τῆς ἀντιλή- 
apeog ὁμολογουμένως εἶναι ἑχούσια, τὰ δὲ τῆς συγγνώμης 

4 , Ctr. Ald, P 247... 4. δ Cod, συγγνώμης» $€r. Gvy- 

| νώμη: | | 
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ἀχούσιαϑ, ov γὰρ ἑχὰν ὃ weavigxog ἐρᾷ" οὐδὲ ἑκὼν o 
πατὴρ παραχωρεῖ, ἀλλὰ δι᾿ ἔλεον τοῦ παιδὸς, οὐδὲ ἡ μὴ- 
eque , ἀλλὰ διὰ τὸ παντὰ πείϑεσθαι τῷ ἀνδρί" κατὰ- 
yaQ: τοὺς “Δττικοὺς νόμους παρειλήφαμεν, ὡς ἐξὴν roig 

ἀνδράσι τὰς ἑαυτῶν ἐπιγαμίξειν ἑτέροις γυναῖκας . di 

καὶ σύστασιν ἔγχει τὸ ζήτημα, ἐπειδὴ κατὰ τὸ ἀπίϑαγνον. 
ἔμελλεν. εἶναι" ἔτε δὲ σφόδρα χοινωνεῖ, ὡς xai αὐτὸς Ó. 
τεχνικὸς ὁμολογεῖ, λέγων μηδὲν διαφέρειν αὐτὰς, ἡ με- 
ταστασὶς πρὸς τὴν συγγνώμην' ἐν ἀμφοτέραις γὰρ λέ- 
γουσι βεβιάσϑαι᾽ ἢ ἀπὸ καιροῦ, ἢ ἀπὸ τύχης, ἢ ἀπὸ 10 
προσώπων ἢ ἀπὸ πραγμάτων τινῶν, καὶ αὕτη; μὲν ὑπὸ 
πάντων προφερομένη διαφορὰ, ὅὃτε συγγνώμης μὲν ἔδιον 
ἐπὶ μόνα. τὰ τῆς “ψυχῆς φέρειν πάϑῃ, μεταστάσεως δὲ 

ἐπὶ τὰ ὄξω" ἔστι δὲ καὶ ἑτέρα. ἀκριβεστέρα, ὅτι à μὲν 
τῇ μεταστάσει χρίνεταε ὁ. φεύγων ὡς πεποίηχώς τι ὧν ᾧ | 

οὐκ ἐχρῆν. Καὶ μεταστάσεως μὲν παράδειγμα ὁ "Qi o 
σβεουτὴρ, ὁ διὰ τὸ μὴ λαβεῖν τὰ ἐφόδια μὴ πρεσβεύαας" 

συγγνώμης δὲ ἡ γυνὴ, ἡ Angelica παρὰ TOY πολεμίων 
χοηφοροῦσα τῷ παιδὶ καὶ τυπτομένη, ἡ τὰ ἀπόῤῥητα 
ἐξειποῦσα, καίτοιγε, ὡς φηήϑησᾶν τινες τὴν μετάστασιν 30 
ἐπὶ πρόσωπον μόνον φέρειν, ὡς ὁ τεχνικὸς, τὴν δὲ συγ-᾿ 
γνώμην ἐπὶ πρᾶγμα" ἀλλ᾽ ἐνταῦϑα ἐπὶ πρόσωπον ἑχάτες 
ροι φέρουσιν, ὁ μὲν τὰ τοῦ ταμίον, " δὲ TO τῶν πολε. 
μεχῶν" ἔτι δὲ συγγνώμ Xe ἢ τῆς γυναιχὸς, ἀλλ᾽ 9 διαφο- 
ρὰ δήλη ἐστὶν τὴν. ἀχρίβειων φυλάττουσα, ὅτι διὰ τοῦτο 15 
συγγνώμη ἐστὶν ἐπὶ τῆς γυναικὸς, ὅτι. ἐφ᾽. οἷς ἐποίησε 

δέον ἢ μὴ ποιεῖν τὴν volar ἔγχει, ἐπὶ δὲ τοῦ ταμίου μὲν | 
ταστασις, ὅτι ἐφ᾽ αἷς οὐχ ἐποίησε δέον ποιῆσας. 

Τὰς μὲν οὖν λογεκὰς τῶν στάσεων ἐκ τού- 
των ἐπιγνωσόμεϑα, τὰς δ᾽ αὐνομικὰς οὕτως, 80. 

! 

6 τὰ δὲ τῆς συγγν. ἀκούσια Cod, om., recepl ex Ald. p. 247. 

1, 9,. . 7 Cod. ταμείον, b. 1. et paullo. pest 1. 27. 8 Cod. 

δεῖν. | EMEN .- 



N32  ,  COIHATPOY ΕἸΣ ΤῊΝ 

πρῶτον μὲν περὶ ῥητὰ τὴν ζήτησιν εἶναι. σα- 
φῶς ἀλλ᾽ οὐ καλῶς τὴν διαφορὰν γενικὴν ἡμᾶς ὃ τεχνι- 
χκὸς ἐδίδαξε τῶν νομικῶν xai τῶν λογιχῶν" εἰ γὰρ ? xol 
ἐν ταῖς λογικαῖς εὑρίσχονται γόμοι, ὥσπερ ἐν τῇ μετα- 

8 στάσει τῇ ἐπὶ ῥητῷ φερούσῃ, xol ἐν ἀντιλήψει καὶ ἐν 
ὅρῳ δὲ καὶ iv ἄλλαις πολλάκις, *? τί διοίσουσιϑ αἱ νο- 
pue τῶν λογιχῶν, ὅτι καὶ àv ἐχείναις xoi ἐν ταύταις 

ῥητὰ ἐστι; λέγομεν, ὅτε ὁ τεχνιχὸς μηνύει, ὅτε ἐν ταῖς 

λογικαῖς ἀπὸ ῥητοῦ μὲν ἡ ζήτησις, οὐχέτι δὲ περὶ ῥη- 
40 τὸν, ἐν δὲ ταῖς νομιχαῖρ xal ἀπὸ ῥητοῦ xol περὶ ῥητόν- 

ἐπὶ δὲ τοῦ παραδείγματος ααφέστερον ἔσται ὃ λέγω" ἐν 
. τῇ ἀντιλήψεν τῇ ἐπὶ νόμον, ὅταν λέγῃ ἐξεῖναε τὸν μοι- 
χὸν ἀποχτιννῦναι, τρισαριστέα δὲ ἀνελών Tig κρίνηται, 
οὐδὲ μία πρὸς τὸ ῥητὸν ἐστι ξήτησις, οὐδὲ λέγομεν ὅτι 

45 τοῦτο σημαίνει, οὐδὲ λέγομεν, ὅτι ἕτερον ῥητόν ἐστιν 
ἐναντίον, ὅπερ οἰχεῖόν ἐστι νομικῶν" ἀλλ᾽ ὡμολόγηται 
μὲν τὸ ῥητὸν, negi δὲ τὴν τοῦ πράγματὸς περίστασιν 
ἡ ζήτησις γίνεται" οἷον τὸ εἶναι τρισαριότέα xoi πάλιν 
ἐν τῇ μεταστάσει τῇ ἐπὶ ῥητὸν, ὅταν λέγωμεν, vóuog 

80 γύχτωρ μὴ ἀνοίγειν τὰς πύλας, τῶν αἰχμαλώτων παρ- 
᾿ς ὄντων οὐκ ἤνοιξεν δ' στρατηγός" ἀνήρηνται χαταλαβόν- 

των τῶν πολεμέων καὶ κρίνεται" πάλιν οὐδεμία ξήτηαίς 
^ ἔστι πρὸς τὸ ῥητὸν, ὥσπερ ἐν -ῥητῷ καὶ διανοίᾳ, οὐδὲ 

ξητοῦμεν ὃ ὃ τί ποτε. O νόμος ἔχει, ἀλλ᾽ ὡμολόγηται μὲν 

25 ὃ νόμος ἔγων καὶ imi τούτοις κείμενος, ἡ δὲ τοῦ πρα- 

γματος περίστασις τὸ εἶναι αἰχμαλώτους φεύγοντας ποιεῖ 

τὴν ζήτησιν" ἐν δὲ ταῖς νομικαῖς αὐτό ἐστι TO: ῥητὸν 

τὸ ζητούμενον ἢ κατὰ τὴν διάνοιαν, εἰ τοῦτο σημαίνει, 

y καϑ' ἕτερον ἐναντίον ῥητὸν, ἢ xad ἕτερόν τι ὧν 

50 is ἐροῦμεν." 
Ῥητὰ δὲ λέγωγ διαϑήκας, νόμους, y 17 gi- 

"9 Cfr. AM. p» 251. 1. 7, 10 Cod. addit:. αἷ ἐμ ὅρῳ, or- 

ta ex antecedente καὶ ἐν opo. — l. 15. Cod. χρίνεται... 
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σματα, ἐπειδὴ ῥητὰ οἱ νόμοι χαλοῦνται, διὰ τοῦτο χα- 
λῶς ἀσφαλιζόμενος ὃ τεχνικὸς ἐδίδαξεν, ὡς ovx ἀπὸ vó- 
pov μόνου αἱ νομικαὶ γίνονται, ἀλλ᾽ ἁπάντων ἁπλῶς τῶν 
γεγραμμένων ἢ ὡρισμένων, ἵνα καὶ τὰ ψηφίσματα περιλάβῃ. 

Ταύτην δὲ τὴν ξήτησιν ἤτοι περὶ ν 
ἢ καὶ πλείονα γενέσθαι συμβαίνει ῥητὰ, 
λέγω δὲ καὶ πλείονα, xav ἐπὶ τούτων εἰς 
δύο μέρη διαιρῆται; καὶ μέρει μὲν ὁ ἕτε- 
eos, μέρεε δὲ ὁ ἕτερος τῶν δικαζομένων 

χρῶνται.  lleg τούτου ῥητοῦ, ὡς οὐ συνέστηκεν, 
ἐν τοῖς ἐφεξῆς ἀποδείξομεν. ἢ περὶ τὰς τού- 

5 

, b , - 
του διανοίας, ἢ x«Ü αὑτὸ * ϑάτερον rov. 
μερῶν γίνεται, ποιεῖ ῥητὸν καὶ διάνοιαν" xa- 

λῶς 13 πάνυ τὸ ϑάτερον τῶν μερῶν, οὐχὶ ὥς τινες φή- 
ϑησαν, πάντως δεῖν τὸν φεύγοντα μὲν ἔχειν τὴν δια- 
γοίαν, τὸν δὲ. κατήγορον τὸ ῥητόν" φαίνεται γάρ nore 
καὶ τὸ ἐναντίον" δεῖ δὲ καϑολικὸν κανόνα εἰπεῖν, ὅτι ἐν 
μὲν τοῖς πρώτοις καταφυγὴν καὶ δίωξιν ὁ κατήγορος 
ἔχει τὸ ῥητὸν, τὴν δὲ διάνοιαν ὃ διώχων" ἐν δὲ τοῖς. ῥη- 

τοῖς κατὰ ἀξίωσιν πάντως ὃ. φεύγων ἔχει τὸ ῥητὸν, καὶ 

ὁ ἐναντιούμενος ἔχει τὴν διάνοιαν" xol τοῦ μὲν κατὰ 
φυγὴν καὶ δίωξιν παράδειγμα" ὃ ῥίψας τὴν ἀσπίδα καὶ 

ἀνελὼν τὸν τῶν πολεμίων στρατηγὸν xoi χρινόμενὸρ — 
toU δὲ κατὰ ἀξίωσιν ὃ ᾿Δριστογείτων, ὃ ἡττηϑεὶς τὴν 

τὼν παρανόμων γραφὴν καὶ ἀξιῶν ἔντιμος eivos^. ἢ 38 

ὃ ἄσωτος 0 ἑωυτὸν πηρώσας καὶ ἀξιῶν δημοσίᾳ τρέ- 
φεσϑαι τοῦ νόμου χελεύοντος . τὸν πεπηρωμένον τρέφε- 
σϑαι. ἐξήτηται δὲ, πᾶς τῶν λογικῶν πασῶν καὶ ertt gos 

φὰς xal ὅρους προσέϑηκεν, ἐν δὲ ταῖς νομεχαῖς ὕθον oU 

προσέϑηκεν, ἀλλὰ μόνον τὸν τόπον τοῦ πῶς γίνεται éx- 80 

ϑεὶς εὐϑὺς ἧχεν ἐπὶ τὸ παράδειγμα" λέγομεν, ὡς τοῦ 

11 Ald. κατ᾿ GUIO. 12 Cfr. Ald. p. 256. D 7 | 
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τόπου τάξιν ὅρου ἔχοντος , xai γὰρ αὑτὸ τοῦτο ὅρος 

ἐστὶν, ὅταν λέγῃ τὴν φύσιν δι᾽ ἧς γίνεται" εἴπομεν δὲ 

ὅρον ἡμεῖς ῥητοῦ καὶ διανοίας. ἔτε ζήτησις περὶ τοῦ ὃ 

τί ποτὲ βούλεταε τὸ ῥητὸν μηνύειν ἢ τὸ φανερῶς πε- 
5 πραγμένον, ἢ κατηγορούμενον ἢ ἕτερόν τι. ἐζήτηταε δὲ, 

τί δήποτε ταύτην πρώτην ἔταξε πασῶν τῶν νομικῶν, 
καίτοιγε ἀτελεστέραν οὖσαν πασῶν" οἷ γὰρ δὴ ἀγνοοῦ- 
μὲν, ὡς ἡ ἀντινομία δύο νόμους ἔχουσα τελειοτέρα τῆς 
μιᾶς ἔστιν" χαὶ ὁ συλλογισμὸς τέλειον τελείῳ συνάπτων 

10 ἐπαναμένει, ἀλλ᾽ ἐροῦμεν, ὅτι ὃν τρόπον ὃ στοχασμὸς 
πασῶν τῶν λογικῶν προτέταχται, διὰ τὸ ἐν πάσαις ἐμ- 
πίπτειν, οὕτω καὶ τὸ ῥητὸν xol ἡ διάνοια προτέτακταε, 
ἐπειδὴ ἐν πάσαις ἐμπίπτει" ἡ γὰρ ἀντινομία ὡς καὶ aU». 
τὸς ὁ τεχνιχός φησι, διπλοῦν ἐστι ῥητὸν xai διάνοια" 

46 ἔδεε ov» τὰ ἁπλᾶ πρῶτον μαϑεῖν" xoi ὁ συλλογεσμὸς 

πάλιν ἔχει τὴν διάνοιαν τοῦ νομοϑέτου . ἔδει οὖν πρώ- 
τον μαϑεῖν, 0 τί ποτέ ἔστε ῥητὸν xal Óuivowr, ἵν᾽ “ἐν 

τούτῳ εἰδῶμεν 13 αὑτοῦ τὴν φύσιν" καὶ ἔτι καὶ τὸ ἀτε- 
λὲς εἶναι" οὗ γὰρ ἐχρῆν τὰ τέλεια πρὸ τῶν ἀτελῶν τάτ- 

20 τεσϑαι, ἀλλὰ κατ᾽ ὀλίγον ἐπαναλαμβάνειν. τῷ ῥητῷ 
δὲ προστίϑησί τι πρᾶγμα, εἰς ταὐτὸν ἄγων 
t0 ἔγγραφον τῷ ἀγράφῳ καὶ ποιεδῖ συλλογι- 
σμ. ὄν. Ἔχζητηται τί δήποτε δεύτερον ἔταξε τὸν συλλο- 
γισμὸν xo τὴν ἀντινομίαν ἀκόλουϑον οὖσαν “πρὸς τὸ 

45 ῥητὸν χαὶ τὴν διανοιαν " λέγομεν ». ὅτι τῇ αὑτῇ αἰτίᾳ, 

ἧπερ τὸ ῥητὸν xa ]ü διάνοια, εἰ γὰρ ὁ συλλογισμὸς ἐ ἐμ- 

- κχπίπτει τῇ ἀντινομίᾳ,, ἐν οἷς τὸ περιεχόμενον xoi τὸ πε- 
ριέχον ζητοῦμεν συλλογισμῷ δηλῶσαι φυλάττομεν αὖὐ- 

τὸν" 4 xoi ἔτι 0 συλλογισμὸς φύσιν és ῥητοῦ xai Óut- 

43 Cod, εἴδομεν, omisso praecedente i», correxi ex Ald. 

P. 257. ]. 27. 14 Cod. φυλαττόμενον, scripsi φυλάττομεν — 2 

τόν, — Cfr. Ald. P 260. l. Ly 
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voioc, δοχεῖ᾽ γὰρ χαὶ αὐτὸς χατὰ μὲν ἣν μέρος ἔχειν 
τὸ ῥητὸν, καϑ' ἕτερον δὲ τὴν διάνοιαν xc) λέγειν, μὴ 

τοῦτο 15 σημαίνειν τὸν vóuov' ἀχόλουϑον οὖν ἦν πᾶ- 
σαν τὴν TOV: ἁπλῶν ζήτησιν πρώτην. ἐξετασϑῆναι , xol 

οὕτω τὴν τῶν διπλῶν, ὃ ἐστι τὴν τῆς ἀντινομίας. ᾿Ε- ὅ 
ξήτηταί δὲ, τίνος χάριν ἐπιγραφὴν προσϑεὶς ἀρῶτον 

ὅρον ἐπήγαγεν τοῦ αυλλογισμοῦ" λέγομεν, ὅτι ὃ συλλο- 
γισμὸς πλείστην ἔχει πρὸς τὸ ῥητὸν xol διάνοιαν χοι- 
γωνίαν" καὶ οὐκ ἥρκει ἢ ἐπιγραφὴ μηνῦσαι τὴν φύσιν. 

αὐτῶν, καὶ γὰρ ἄγραφόν τί ἐστι καὶ ἡ διανοιά, ἔγ- 10 
γραφον δὲ τὸ ῥητόν" διὰ τοῦτο προσέϑηκχε τὸν ὅρον 

αὐτοῦ, ἵνα τῷ ὅρῳ καὶ τῇ. ὑπογραφῇ σαφέστερος. γε- 

νόμενος ἀπυδιαστήσῃ τῶν ἄλλων" εἰδέναι δὲ χρὴ, 16 ὅτε 
συλλογισμῶν. εἴδη τέσσαρα ἐκ τοῦ ἴσου, ὡς ὁ ἐκ τοῦ 
πόρνου κωλυόμενος λέγειν τοῦ νόμου τὸν ἐξαίρετον κώ- 
Àvovrog* ἔσαν γάρ φησιν ἐκ τοῦ ἀκολούϑου, ὅπερ ἐστὶν 

ἐκ τοῦ μείζονος, ὡς ὁ ἀποκτείνας᾽ ἐν τῷ στίξειν τοῦ νό- 

pov χελεύοντος ἐξέϊναν καταστίζειν τὸν μοιχὸν, ἐνταῦϑα 

γὰρ συλλογίζεται τὸ ὀκχβὰν λέγων, ὅτι εἰ τὸ στίξειν δέ- 
δωκε, xoi τι μεῖζον ἐξ αὐτοῦ δέδωκε, καὶ ἐκ τοῦ ἥττο- 20 

γος, ὡς ἐπὶ τούτον" νόμου ὄντος τοὺς μοιχοὺς ἀνελεῖν 
μὴ ἀνελών τις ἀλλὰ στίξας κρίνεται ̓  ἐνταῦϑα γὰρ συλ- 
λογίζεται, εἰ τὸ μεῖζον τὰ ἀναιρεῖν -δέδωχε, πολλῷ πλέον 
τὸ εὐτελέστερον τὸ χαταστίζειν, καὶ ἐκ τοῦ ἐναντίου, 

μὲ» 8 

v, Α 4 :  ς. , 3 , . 

νόμος τὸν λιποντὰ τὴν ταξιν χολαζεσϑαι" αἀριστεὺς τις 35 
- ὦ M 3 1 "EL e. 1 , , 

αὐτεῖ δωρεαν, εἰ yao, φησὶν, o λιπὼν ταξιν xoAobrras, 

δῆλον ὅτι ὁ ἀριστεύσας τιμηϑήσεται. 
Ἐὰν μὲν negl δύο ῥητὰ ἢ καὶ πλείονα καὶ 

ἐν διαιρούμενον ἡ ζήτησις, ἢ Ove * καὶ ἐκ 
, c ^ , (3 ; ) 

πλειόνων ὀητῶν, γένεται ἀντενομέα. Παρα-.30 

15 Cód. τοῦτον. 16 Cfr. Ald. p. 260.1 44. 5 
4 Cod. ὅτι scr. ὅτε, , 0n 
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δείιγμα τοῦτο μηνύει" νόμος τὸν πεπηρωμένον ὑπὸ τῆς 
χυναικὸς χειραγωγεῖσθϑαι, xal προδότῃ τοὺς παῖδας συμ- 
φεύγειν, καὶ τὸν καταστείχοντα φυγάδα ἀνελεῖν" πέ- 

φευγέ τις ϑυγατέρα ἔχων ἄνδρα ἔχουσαν τυφλὸν, ἔμεινεν 
L αὑτὸν χειραγωγοῦσα" ἀπέχτεινέν ris αὐτὴν καὶ χρίνε- 

ται ἐνταῦϑα γὰρ τρεῖς εἰσιν οὗ νόμοε" ὃ τε τὸν φυγά- 

δα χελεύων ἀνελεῖν 2 καὶ ὃ τὸν ἄνδρα κελεύων χειραγω- 

γεῖσϑαι ὑπὸ τῆς γυναικὸς" καὶ ὁ κελεύων συμφυγεῖν τοὺς 

παῖδας μετὰ τοῦ πατρός. 

10 — Ἢ καὶ ἕν διαιρούμενον" Orb τοῦτο OU GUV- 
ἐστηχεν ἐν τοῖς ἐφεξῆς ἐροῦμεν" ὅτι δέ ἐστιν ἀντ᾽ αὐὖ- 
τοῦ πάλιν προσϑήσομεν, «μὴ φύσει ἐναντίων χατὰ πε- 
ρίστασιν δὲ μάχη.“ 3 ὡμολόγηται, * ὅτι πολιτεία oUx ἂν 
συσταίη, ἐν ἢ φύσει ἐναντίοε ἀλλήλων εἰσὶν οἱ νόμοι" 

6 πῶς γὰρ ἂν χατὰ τὸν Δημοσϑένη 5 ταὐτὰ χύρια xal 
μὴ κύρια ἐστὶν εὑρεῖν" ἀλλ᾽ ἡ περίστασις, ὕπερ ἐστὲ τὸ 
συμβεβηκὸς, ποιεῖ τὴν. μάχην xai τὴν ἐναντίωσιν" ἐὰν 
γὰρ εἴπω, ὅτι τὸν μοιχὸν μὴ ἐξεῖναι εἰς ἱερὸν ἐέναι καὶ 
τὸν. ἀριστέα εἰς ἱερὸν ' ἀνατιθέναι τὴν σχευῆν, οὐδεμία 

$0 ἐστὶν ἐναντίωσις" ἐὰν δὲ συμβῆ, τὸν αὐτὸν εἶναι καὶ 

μοιχὸν καὶ ἀριστέα, τὸ συμβὰν τοῦτο ποιεῖ τὴν ἔναν- 
᾿τίωσιν" φησὶ δὲ, ὡς διπλῆ περίστασις ῥητοῦ καὶ δια- 
voiog* εἰ γὰρ ὁ πᾶν ῥητὸν ἢ ἑτέρῳ ῥητῷ ἢ διανοίᾳ 

λύεται, ἕχαστον δὲ τῶν ῥητῶν παρὰ τοῦ ἐναντίρυ τῇ 
28 διανοίᾳ λύεται, διπλοῦν ἂν εἴη ῥητὸν καὶ διάνοια" περὶ 

"δὲ τοῦ κατὰ ἕν ῥητὸν διαιρούμενον γίνεσϑαι ἀντινο- 
μίαν, παράδειγμα. αὐτὸς τίϑησι τὸν κατὰ ταὐτὸν δύο 
βιασάμενον, καὶ τὴν, μὲν αἱρουμένην αὐτοῦ ϑάνατον, 

τὴν δὲ γάμον ἄπροικον᾽ τοῦτο, ὡς εἰρήχαμεν, αὐτὸ τὴν 

αι J 
2 Cod. ἀνελεῖν 5 Cod. μάχης. 4 Cfr. Ald. p. 261, 

l 10, 5 In órat. deperdita. — xoi us κύρια Cod. om. — 6 

* εἰ γὰρ abest a codice, inserui coll. Ald. p. 264, 1. 25. 
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ἀρχὴν ̓ σύστασιν οὖχ ἔχει, “ἀλλ᾽ ἔστιν ἀσύστατον χατὰ 

τὸ ἀπίϑανον καὶ ἀδύνατον" πῶς γάρ ἐστι κατὰ ταὐτὸν 

τὰς δύο βιάσασϑαι , ἀλλ᾽ ἀνάγκη τὴν μὲν πρότερον ; 
τὴν δὲ ὕστερον". ἔπειτα χαὶ κατὰ. ἄλλα ὁ νόμος ἰσα- 

en * & γὰρ xal διάφοροι αἱ αἰτήσεις αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἡ τοῦ 5 
γόμου περίστασις μία τίς ἐστιν, ἐξ ἴσου γὰρ ἡ ἐξου- ^ 

σία αὑταῖς δέδοται, xol ἔτι τὰ εἴδη ἐπὶ πλειόνων ovvl- 
σταται, ἐπ᾽ οὐδενὸς δὲ ἄλλου ζητήματος εὑρεϑείη του- 

oũror παράδειγμα . ᾿Αντεισαχκτέον οὖν ἀντὶ τούτου τοῦ 
εἴδους τῆς ἀντινομίας τοῦ xa ἕν ῥητὸν διαιρούμενον 10 
τὴν ἀντινομίαν ταύτην, ἣν αὐτὸς μὲν ὃ τεχνικὸς ἀ- 

 yvosi, πλείονες δὲ ἴσασι, καὶ ἡ πεῖρα διδάσκει" αὕτη δέ 
ἐστιν ἡ κατὰ ἕν ῥητὸν μὴ διαιρούμενον, ἀλλ᾽ ἐξ ἴσου 
παρ᾽ ἀμφοτέρων προφερόμενον "τῶν μερῶν γινομένη, 
οὗ τὸ παράδειγμα τοῦτο". νόμος τὸν μὴ ἐπαμύνοντα 15 
δεομένοις τοῖς γονεῦσιν ἄτιμον. εἶναι". δήτῳρος γονεῖς 

ἔϑεντο διαξύγιον, ἐχάλεσαν ἀμφότεροι τὸν ῥήτορα εἰς 
τὸ δικαστήριον εἰς συνηγορίαν, συνηγύρησε τῇ μητρὶ 
καὶ 0 πατὴρ ηἡττηϑεὶς ὑπάγει αὑτὸν τῇ ἀτιμίᾳ καὶ T 

μήτηρ ἀντιλέγει" ἐνταῦϑα γὰρ τὸ. μὲν ῥητὸν οὐ διαι- 20 

θεῖται ἐξ! ἴσου, οὐδὲ παρ᾽ ἀμφοτέρων προφέρεται, τοῦ. 
τε πατρὸς μὴ βεβοηϑηχέναι προβαλλομένου, xol διὰ 

τοῦτο ἀτιμοῦντος, καὶ τῆς μητρὸς 2 τὸ ᾿βεβοηϑηκέναι 

xai διὰ τοῦτο ἐναντιουμένης" ? ἐξ ἴσου δὲ οἱ δύο τὸ 

ῥητὸν ἀναγινώσχουσι, τὸν μὴ βοηϑήσαντα τοῖς γονεῦ- 25 
σιν ἄτιμον εἶναι" ἕτερον δὲ παράδειγμα ἐστιν, O καὶ 

μεμελέτηται, τὸν μὴ βοηϑήσαντα δεομένοις τοῖς γονεῦ- 
σιν ἄτιμον εἶναι" ληφϑείς τις ὑπὸ λῃσταῖς ἔγραψε περὶ 
λύτρων" ἡ γυνὴ αὐτοῦ δακρύουσα ἐτυφλώϑη, ὁ παῖς 
ἐξελϑὼν δέδωχεν ἑαυτὲν ἀντὶ τοῦ πατρὸς, ἐναπέϑανὲν 30 

1 Cfr. Ald. p. 266. 1 30. sqq. 2 In cod. sequitur 
πρὸς, quod delevi, ὅ Cod. ἐναντιουμένοις. 
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ὃ παῖς δεσμοῖς, δῤῥεψὰν αὑτὸν οἱ λῃσταὶ εἰς τὴν ̓8α- 
λασσαν, προσηνέχϑη τῇ πόλει" βούλεται αὐτὸν ὃ πα- 
τὴρ aye, xal ἡ μήτηρ ἀντιλέγει ὡς ἀμελήσαντος 

αὑτοῦ ἐν τῇ πηρώσει τῆς μητρός: ἐνταῦϑα γὰρ πά- 
δ λιν τὸ ῥητὸν. οὐ διήρητο, ἀλλ᾽ ἐξ ἴσον ἀμφότεροι ἔχου- 
σίν, ἢ μὲν ὡς ov βεβοηϑηχέ μοι τετυφλωμένῃ, o δὲ 

ὡς ἐν δεσμοῖς ὄντα us ἐῤῥύσατο" ἄμεινον οὖν ταύτην 

τὴν ἀντινομίαν εἰσενεγχεῖν τὴν καὶ ἐν πείρᾳ *. οὖσαν — 
καὶ διὰ πλειόνων παραδειγμάτων. συστῆναι δυναμένην 

' 40 ἀντὶ τῆς ,5 €^ ῥητὸν διαιρούμενον.“ 

Ἔστι γὰρ ἀμφιβολία ἀμφισβήτησις περὶ 

ῥητὸν ix προσφδίας ἢ Muir MH 

γενομένη" τελευταία τῶν νομικῶν ἡ ἀμφεβολία" " av- 
τὴ δὲ xaO. ἑαυτὴν ἡ σύστασις μελέτην ἢ ξήτησιν οὐχ 

45 ἂν ἐπιδέξαιτο, ἀσϑενής vig οὖσα xal εὐτελὴς, ἐν ἑτέραις 

à ἀναφύεται στάσεσιν, ὡς καὶ O Δημοσϑένης ἐν τῷ. 

| παραπρεσβείας 5 φαίνεται τὴν χρῆσιν αὐτῆς εἰδὼς λέ- 

γων, ,,8.8ὲ μὲν οὖν πολεμοῦσιν ἡμῖν ἀνεῖλεν ὁ ϑεὸς τοὺς 
.ἡγεμόνας φυλάττεσϑαι, τοὺς στρατηγοὺς λέγεε, εἰ δὲ πε- 

20 ποιήμένων εἰρήνην, τοὺς 7 ἐπὶ τῆς πολιτείας ἐφεατηχό- 
τας.“ dvo δὲ. εἴδη μόνον οἶδεν αὐτὸς ὁ τεχνιχὸς ἄντος 

ἑτέῤου καὶ τρίτου καὶ ἀναγκαιοτέρον καὶ μάλιστα ἐν τῇ 

. χρήσει τυγχάνοντος. τοῦτο δέ ἐστιν ὃ καλεῖται ὁμωνυμία, 
ὅταν ἕν ἄνομα δύρ προσώποις ἢ πράγμασιν ἁρμόττῃ, ἢ 

25 ὡς ἐπὶ τοῦ, »τοὺς ἡγεμόνας ἀνεῖλεν ὁ ϑεὸς φυλάττεσϑαι 

καὶ ἀμφισβητοῦσι πρὸς éevtoig οἱ ῥήτορες καὶ οἱ στρα- 
τηγοὶ, “ ἀμφιβολία ἐστὶν, τίς ϑεὸς κελεύδι φυλάττεσϑαι.. 

Ἦ σάν τῳ δύο παῖδες" τοῦτό ἐστιν οὐ τὸ τυχὸν 

πταῖσμα τοῦ τεχνιχοῦ, ἀσύστατον γὰρ παντελῶς ἐστι τὸ 

80 ζήτημα κατὰ τὸ ἰσάξον" κατὰ τί γὰρ ἕξει τὴν ἀμφισβή- 

4 Scriptum videtur ἐμπεῖρα. 58 Cod. ἀμφισβήτησιν, scripsi. 

ἀμφιβολία ex Ald. p. 271. 1. 18. — 6 p. 456. 7 τοὺς — ἐφε- 

στηκότας per lacunam om. Cod. 8 Cod. ἁρμόττει. 
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φησιν ἢ τὴν ἀπόδειξιν" ἢ ὃ συνηγορῶν τῷ λέγοντι, πάν 
τα τὰ ἐμὰ diéovn, ἢ ὁ λέγων ϑπᾶντα τὰ ἐμὰ Παντα. 
λέοντι.“ οὐ μέντοι φημὶ αὐτὸ τὸ εἶδος ἀσύσεατον εἶναε, 
ἀλλὰ τὸ ζήτημα κατὰ τὴν περίστασιν ἀδύνατον εἶναι" 
δύναιτο. δ᾽ ἂν xol τοῦτο τὸ ζήτημα συστῆναι, εἰ Jeu δ 
στάσεως λάβοιτο" εἰ γὰρ οὕτως ὁρίσῃς, ὅτι ἦσάν, τῷ 

δύο παῖδες, iov μὲν ἰατρὸς ἣν," Πανταλέων δὲ ῥη- 

τωρ᾽ ἔγραψεν "ἐν ταῖς διαϑήχαις, βούλομαι τἀμὰ πάντα 

«Δέοντι" xol 0 μὲν ἀναγινώσχει πάντα Atovti, ὁ δὲ LÀ 

ἕν Πανταλέοντι". ,ἡ ἐναλλαγὴ τῆς ποιότητος τῶν προσώ- 49 

πων δύναται τὴν. ἀμφισβήτησιν δέξασϑαι, τοῦ μὲν ἐροῦν- 

τος, ὡς τιμιώτερον ἡγήσατο τὸ τοῦ ῥήτορορ, τοῦ δὲ ὡς. 

ἀναγκαιότερον τὸ τοῦ ἰατροῦ, καὶ ἡ τῶν ἐπιτηδευμάτων 
διαφορὰ “τὴν ποιότητα. τῶν λόγων ἀχδέχεται, καὶ τοῦ- 

το μὲν τὸ ζήτημα οὕτω συσταίη" εἰσὶ. δὲ τοῦ δίδους iy 

. τούτου παραδείγματα ἕτερα ovx ἰσαζοντα" οἷον ἀριστεὺς 
τελευτῶν ἔγραψεν ἐν ταῖς διαϑήκαις γενέσϑαι' ffe 

χρυσοῦν δόρυ ἔχοντα" xal ὃ μὲν ἱερεὺς ἀναγινώσχει ὕπο . 
στίζων eta χρυσοῦν; , δίτα δόρυ ἔχοντα, iva τὸ “πᾶν 

ἄγαλμα ἢ χρυσοῦν" οἱ δὲ χληρονόμοι Ἄρεα, εἶτα ᾿χρυ- 20 

σοῦν δόρυ ἔχοντα, ἐνταῦϑα γὰρ διαφορὰν ἔχει πλειστην " 

τὸ πρᾶγμα" vov μὲν λέγοντος, ὅτι avrà τὸ δόρυ, δι᾿ ov 

ἦν ἀριστεὺς, ἢ ἡβούλετο εἶναι χρυσοῦν, καὶ oU τὴν πᾶσαν 

οὐρίαν δαπανήααι εἴς τὴν τοῦ ἀγάλματος σοίησιν, τοῦ 

δὲ ὡς οὔκ ἐβούλετο ἐν Aud τὸν ϑεὸν τιμῶν , καὶ Peu d 
μέρει vote. 

Tg» δὲ μετόληψιν οὐκέτι. ὁμοίως, ἀλλ᾽ 

ὅταν ζήτησις 7 περὶ τοῦ εἰ δεῖ τὸν ἀγῶνα, TP 

ελϑεῖν.. ἐνταῦϑα μέγιστόν ἐστε τοῦ τεχνικοῦ nraiguo, 5 

οὐδὲ γὰρ. πᾶσα. μετάληψις περὶ τοῦξ᾽ ἐστιν, ἀλλ᾽ Tae 
ἔγγραφος. Τῆς yàg μεταλήψεως, ὡς καὶ αὐτὸς ἐπάγει, ᾿ 

9 Cod, $, 4140 Cfr.'AJd. p. 276. 1. 21. 

M 
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εἴδη δύο, ἡ μὲν ἔγγραφος, ἡ δὲ ἄγραφος, ἢ πᾶσα εὖ- 
ϑυδικία ἐστὶ, καὶ οὐ περὶ εἰσαγωγῆς ἔχει τὴν ζήτησιν. 
ἀλλὰ περὶ τῆς τοῦ πράγματος περισετάσδως" ἐὰν γὰρ 
εἴπω, ἐξέστω τὸν μοιχὸν καὶ τὴν μοιχευομένην ἀποχτεῖ- 

δναι, Ὀρέστης ἀπέκτεινε μοιχευομένην, xoi χρίνεταε, οὐ 
περὶ εἰσόδου ἐατὴν ἡ ζήτησις, ἀλλὰ περὶ αὐτῆς τῆς εὑ- 

ϑυδικίας μετκαλαμβαάνεται" ἐκ τοῦ προσώπου, ὅτε σε παῖ- 

δα ὄντα οὐχ ἐχρῆν φονεῦσαι" ἐχρῆν οὖν μὴ οὕτως ὁρί- 
σαν, ἀλλ᾽ εἰπεῖν" «τὴν μετάληψιν οὐκ ἔτι ὁμοίως ἐπε- 

40 γνωσόμεθα, ἔστι γὰρ᾽ αὑτῆς ἡ ζήτησις περὶ τοῦ τὸν 
ἀγῶνα εἰσελϑεῖν, ἢ περί τινος τῶν περιστατικῶν“" ἵνα καὶ 

. τὴν ἄγραφον περιέλαβε τὴν ἔχουσαν περὶ εὐθυδικίας. τὴν 
ζήτησιν, μεταλαμβανομένην δὲ. ἀπό τινος τῶν περιστα- 
τιχῶν, καὶ τὴν ἔγγραφον «τὴν τελείαν οὖσαν ἀπαγωγὴν 

46 τῆς εὐθυδικίας. Ὅτι δὲ διαφέρει παραγραφὴ παραγρα- 
φιχοῦ ἐν τῷ περὶ διαιρέσεως τοῦ σεοχασιιοῦ ἀναγκαῖον 
δἰπεῖν" εἰ γὰρ καχεῖνο δοκεῖ ἀπαγωγῆς εἶναι τῆς sUÓv- 
διχίας, ἀλλὰ τὴν ἀχριβῆ αὑτοῦ διαφορὰν ἐχεῖσε ἐροῦ- 
μεν" εἰδέναι Ἶ δὲ γρὴ, ὡς πῶσα. παραγραφὴ, ἥτις ἐστὶ 

30 xai ἔγγραφος μετάληψις, μεταλαιβάνεται γὰρ, εἴδη ἔγει 

δύο, ὥσπερ χαὶ ἡ πραγματιχὴ, "ἡ μὲν ἔγγραφος, ἡ δὲ 
ἄγραφος. Καὶ ἡ μὲν ἄγραφος ὁμωνύμως. TO γένει με- 
τάληψις καλεῖται. " δὲ ἔγγραφος παραγραφῇ. καλεῖται, 

nep ἐνίων δὲ: ἔγγραφος perdue: niv ἔγγραφος αὕ- 
25 τῇ μετάληψιρ᾽ κατὰ δύο στάσεις. μελεεᾶται, μίαν μὲν τὴν 

προτέραν τὴν »ομικῆν, ἥτις ἂν ἐμπέσοι" "ἑτέραν δὲ τὴν 

εὐθυδικίαν, ἥτις ἐκ τῆς" φύσεως. τοῦ πράγματος ἄνα- 

φύεται" οἷον δ᾽. ἐπὶ τῆς παραγραφῆς τῆς ὑπὲρ Φορμίω- 
γος στοχαστικὴ ἀνεφύη ἡ" δευτέρα, ἥτις εὐϑοδικίας ζή- 

80 τησις, πότερον γρεωστεῖ τὴν ἐνθήχην τῆς τραπέξης Φορ- 

μίων ἢ οὔ" ἐπὲ δὲ τῇ πρὸς -Παωνταίνετον μεταστατικῇ 

11 Cfr. Ald. p.264, 1.46; ^ ^: — 5. 
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ἐπὶ. Εὐέργου 13 μὲν ἢ Εὐβούλον᾽ μεεάγοντος, τῆς τε εἰς 
τὸ διπλοῦν ἐγγραφῆς , Χαὶ τῆς τοῦ μετάλλου ἐμπειρίας. 

ὡμολόγηται οὖν αὐτὸ τοῦτο, ὅτε ἡ μὲν πρώτη ζήτησις 
ἡ περὶ τῆς παραγραφῆς κατὰ μίαν τῶν γομιχῶν ἔγχει 

τὴν ζήτησιν" ῇ δὲ ἑτέρα εὐθυδικία ov κεχωρισμένην 13 

τινὰ ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς φύσεως τοῦ πράγματος" τὸ μὲν πα- 

ράδειγμα, ὅτε ἔϑηκεν 11 αὑτὸς, ὀνομάξει εἶναι ῥητὸν χαὺ 

διάνοιαν τὸ τοῦ ἀνδροφόνον καχῶς νομισϑέν" ἀλλ᾽ ἐπει- Ι 
δὴ τὴν xaO ὁμωνυμίαν ἀμφιβολίαν ἡγνόησεν, ̓ξ εἰχό- 
τως καὶ ἐνταῖϑα «πεπλάνηται ἐστὶ γὰρ ἡ πρώτῃ ζήτησις 10 
κατὰ ἀμφιβολίαν, πότερον. δίκας λέγει τὰς τιμωρίας ἢ 
αὐτὸ τὸ διχάσασθαι" ρυδὲ γὰρ ἢ τοῦ ῥητοῦ διάνοια ζη- 
τεῖται, ἀλλ αὑτὸ τὸ ὄνομα τὲ σημαίνει. 

Ἢ δὲ ἄγραφος ἐστὶ μὲν ἀπαγωγὴ τῆς εὖ-" 
ϑυδικχέας. ἔμεινεν ἐπὶ τοῦ πτὰίσματος ὁμοίως 19. παν- 15 

τελῶς γὰρ OUX ἔστιν ἀπαγωγὴ τῆς εὐθυδιχίας ἢ ἄγρα- 
qoc, ἀλλ᾽ εὐθυδικία ταύτῃ εἰσαγώγιμος " “εἰ μὲν γὰρ 

ἐρεῖ, ὅτι διαβολὴ γίγεται ἀπ᾽ ἀρχῆς τῆς εὐθυδικίας ἐν 

ἀρχῇ τοῦ φεύγοντος ἐπὶ τὴν ἐξουσίαν κατἀφεύγοντος: , 
καὶ ἐν ἀντιλήψει τοῦτο συμβαίνει, καὶ ἐν στοχασμῷ, xal 20 

καϑόλον ἐν οἷς τί ἔστιν ἑπταισμένον τῶν περιστατιχῶν, 

διαβολή ἐστι τοῦ ἀγῶνος, οὐ μὴν διὰ τοῦτο ἁἀπαγωγὴ ὁ 

τῆς εὐθυδικίας gea, ὥσπερ. καὶ ἐν τῇ διαιρέσει τῆς 

ἀντιλήψεως αὐτὸ. πρῶτον᾽ κεφάλαιον ἔϑηκεν τὰ μόρια τοῦ 

δικαίου «καὶ τὸ πρόσωπον δεύτερον, ἀμφότερα" mopeyón- 25 

φιχοῖ ταξιεν ἔχοντα, ovx ἐπειδὴ διαβάλλουσι τῇ τοῦ πα- 

᾿αγραφικόῦ τάξει ἀμφότερα τὰ χεφάλαια, ἐν τῇ ἄντι- 
λήψει ἤδη καὶ ἀγωγή ἐστι τῆς εὐθυδικίας" καὶ τὸ παρα- 

γραφικὸν δὲ τοῦ στοχασμοῦ ὅταν ἐμπέσῃ, διαβολὴν ποιεῖ 

τοῦ ἀγῶνος, ἀλλ᾽ οὐκ ἤδη ἀπαγωγὴ τῆς εὐθυδιείας ὁ 30 

12 Cod, εὐεργέτου, scr. "Evégyov, coll. Dem, adv. Pentaen. 

p. 965. 143 Cod. χωρισμένην. 14 Cod. ἔϑεικεν. 45 Cfr. Ald, 
p. 284. 1. 30. 16.Cfr. Ald. p. 289, 1. 7... E ) . 4 
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στοχασμός" μέγιστον. οὖν αὐτῷ πταῖσμα τὸ νομίσαι τὴν 
ἔγγραφον xai τὴν ἄγραφον τὴν αὐτὴν ἔχειν 17 φύσιν" 
ἀλλὰ περί τι τῶν περὶ τὸ πρᾶγμα τῶν περιστατεκῶν λέ- 
yu Ὁ xai ἐπάγει , »0T&Y τὸ μὲν πράγειια συγχωρῶμεν, 

ὁ ἕν δὲ τούτων αἰτιώμεϑα μεταλαμβάνοντες :" εὖ συγχω-. 
ροῦμεν. τὸ πρᾶγμα, πῶς ἀπαγωγή ἐστὶ τῆς εὐθϑυδικίας; 
ἐν γὰρ τῇ ἀπαγωγῇ τῆς εὐθυδικίας ὅλως οὗ συγχωροῦμεν 
τὸ πρᾶγμα, ὡς μαρτυρεῖ ἡ πεῖρα τῶν᾽ παραγραφῶν τῶν 
παρὰ τοῖς ῥήτορσι μεμελετημένων, οὔτε γὰρ 0 «Δἰσχίνης 

40 συνεχώρησε τῷ Τιμάρχῳ τὸ πράγμα, ἀλλ᾽ ὀρϑὸν ἐξέ- 

. βαλε τὸ πρόσωπον, ὡς αἱ παρὰ Δημοσϑένει παραχρα- 

φαὶ: οὐ συγχωροῦσι τὸ πρᾶγμα, ἀλλὰ τὴν ζήτησιν ἔχαυ- 
σι περὶ τοῦ εἰ δεῖ εἰσελϑεῖν" διὸ xai ἀντιστρέφουσε τὸν 
ἀγῶνα" τὸν γὰρ φεύγοντα πρῶτον ποιοῦσαι λέγειν κατη- 

45 γόρου τάξιν ἔχοντα, ὡς καὶ ὁ Δημοσθένης ἐν τῷ κατὰ 
“Στεφάνου ὅδ προλαβὼν δὲ τὸ πρότερος λέγειν διὰ τὸ 
παραγραφὴν ἀγωνίζεσθαι" “ ἤγουν φυγχωροῦμεν τὸ πρᾶ- 
γμα, οὔτε ἀντιστρέφομεν τὸν ἀγῶνα,. οὔτε ἀπαγωγή 
ἐσει τῆς εὐϑυδιχίας τελεία. — | 

ae Εἰδέναι δὲ δεῖ, ὡς τὰ πεῤὴ στοχασμοῦ ἃ ἐ- 

.yopeva σχεδὸν εἰς ἅπαντα συντελεῖο, καὶ τοῦτο 

καχῶς εἰπεν, οὐδὲ γὰρ τῶν περὶ στοχασμοῦ λεγομένων 

εἰς ἄλλας στάσεις συντελεῖ, ἀλλ᾽ αὐτὴ μόνη ἡ στάσις 

ἴδια. κεφάλαια ἔχει" ὁ μὲν γὰρ ὅρος χαὶ τὰ ἑξῆς κοινὰ 

ἃς ἔχουσι τὰ κεφάλαια ἀλλήλων τῆς διαφόρᾶς ἢ ἐν τῇ 

ἐναλλαγῇ ἢ ἐν τῇ τάξει γινομένης, τὰ δὲ τοῦ στοχασμοῖ 

κεφάλαια οὐδενὶ ἁρμόττει. τοῦτο οὖν ἠϑέλησε μηνῦσαι, 

ὃτϑ αὐτὸς ó στοχασμὸς πλείρσιν ἁρμόξει στάσεσι.  Ka- 

κῶς οὖν εἶπεν, ὅτι τὰ- περὶ αὐτοῦ λεγόμενα. ἀλλ᾽ ἐχρὴν 

τὸ δἰ πεῖν, ὅτε εἰδέναε δυσχερῆ , ὡς ὁ στοχασμὸς ἐν πλείοσιν 
| ο .)μ- 

: 47 Cod. ἔχει. 48 Contra Steph. I. p. 1103, — Cod. ov 

προλαβὼν, natum οὗ ex praeced. Σεεφάνοι. : J 
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ἐμσείπτει στάσεσι, διὸ xol πρῶτος τῶν ἄλλων τέτακται " 
ὅτι δὲ ἐν πλείοσιν ἐμπίπτει στάσεσιν, ἐν τῷ περὶ αὐτοῦ 
λόγῳ λελέξεται" xol ἡ μὲν μέϑοδος αὕτη" ἐφεξῆς δὲ καὶ 
περὶ τῆς διαιρέσεως ἐροῦμεν. .Κοινωνεῖ σφόδρα τὸ ῥη- 
τὸν χαὶ ἡ διάνοια, καὶ ὁ ὅρος. κατὰ νόμον γενόμενος τῷ 19? 5 
ἀμφότεροι ἐπὶ τὴν τοῦ ῥητοῦ ἐξέτασιν καταφεύγειν, xol 

παράδειγμα μὲν ῥητοῦ καὶ διανοίας ὁ ῥίψας τὴν ἀσπίδα 

καὶ ἀποχτείνας τὸν τῶν πολεμίων στρατηγὸν, καὶ χρινό- 
μενος ὡς ῥίψασπις". τοῖ δὲ ὅρου τὴν τρὶς “γαμηϑεῖσαν 

ἄτιμον εἶναι" ἀπολιποῦσά τις τὸν πρότερον ἄνδρα ἐγα- 10 
μήϑη δευτέρῳ, πάλιν διαλυσαμένη αὐτὸν πρὸς τὸν πρῶ- 
τον ὑπέστρεψε xol χρίνεται" ἐνταῦϑα γὰρ τοῦτο αὐτό 
ἔστι τὸ ζητούμενον, εἰ τοῦτό ἐστε τὸ τρὶς γαμηϑῆναι" 
ὥσπερ οὖν ἐν τῷ ῥητῷ καὶ τῇ διανοίᾳ λέγομεν, μὴ τοῦτο 
σημαίνειν τὸ πρᾶγμα , 0 Λέγει ὃ νόμος" ἐν δὲ τῷ bp 45 
λέγομεν μὲν μὴ εἶναι τοῦτό τρὶς γαμηϑῆναι, καὶ ov τὴν 

διάνοιαν ἐξηγούμεϑα. τοῦ νόμου, ἀλλ᾽ ὁμολογοῦντες τὴν 

διάνοιαν προσαπεναντιούμεϑα" διαφέρουσιν οὖν, ὅτι ἐν ὁ 
μὲν τῷ ῥητῷ καὶ τῇ διανοίᾳ. ὁμολογούμενόν ἐστε τὸ ῥη- 

τὸν καὶ κρατοῦν καὶ ἰσγύον" τὸν δὲ σχοπὸν αὑτοῦ ξη- 20 
τοῦμεν, διατί" 5 διανοίᾳ χρώμεϑα" ἐν δὲ τῷ δρῷ πρὸς 
αὐτὸ τὸ ῥητὸν ἐστιν 7 μάχη, δὲ ὅλως παραβέβασται. Οὲ 
συλλογισμοὶ τοῖς ὅροις κοινωνοῦσιν, ὡς xad αὐτὴ 7 φύ- 

σις τοῦ πράγματός ἐδίδαξε χεφάλαιον τοῦ ὅρον τὸν συλ- 
λογισμὸν ποιήσασα". ὃ γὰρ ὀριξόμενος ἀνάγκην ἔγεί καὶ 38 

συλλογίσασϑαι, ὅτι τοῦτο τούτου οὐδὲν διαφέρει" διαφέ- 

e 92, ὅτι ἐν μὲν τοῖς ὅροις πρὸς τὸ ῥητὸν μαχόμεϑα: 

μὴ elvai τοῦτο λέγοντες, ἐν δὲ τοῖς συλλογισμοῖς τὸ ἐναν- 

τίον τὸ ῥητὸν ἀφομοιοῦμεν͵ τῷ πεπραγμένῳ" καὶ ὅτι ἐν 

συλλογισμῷ τὸ ῥητὸν ἐξ᾿ ἀνθυποφορᾶς λαμβάνει, ἔπειτα 36: 

49 Cod, τό. |. 20. διατί abest a cod.  Adjeci sensu tale 

quid postulante. — 1. 32. Cod. πρὸς αὑτῷ. et 1. 25. ποιήσας. 

Rhetor. V. 



114 ΣΩΠΑΤΡΟῪ ΕΙΣ ΤΗ͂Ν 

᾿ ἀφεὶς τὸ ὁρίξεσϑαε ἐπὶ τὸ ὅμοιον αὐτὸ δειχνύναι μετα- 
βαίνει. Παράδειγμα 0gov, τὸν μὴ ὁλόχληρον μὴ ἱερᾶ- 
σϑαι, μῆ ,γελὼν "ug κωλύεται ἑερᾶσϑαι" συλλογισμοῦ δὲ, 
γόμος τὸν ἡταιρηχύτα μὴ λέγειν, Tiucoxo ἑεαιρήσεως 

δ διδάσχων παῖδας χρίνεται" κοινωγεῖ τὸ ῥητὸν xai ἢ διά- 

γοία τῇ πραγματιχῇ τῇ κατὰ ῥητὸν xol διάνοιαν μελε- 

τωμένῃ, ὅτι ἐν ἀμφοτέραις ταῖς στάσεσιν ἡ τοῦ ῥητοῦ 

διάνοια ἐξετάζεται, καὶ πραγματιχῆς μὲν παράδειγμα, 
τὸν ἀστρατευτὸν μὴ στρατηγεῖν, ἀστράτευτος ἀποχτείνας 

140 τύραννον ἀξιοῖ στρατηγεῖν" xol τὸν Qhpavta τὴν ἀσπίδα 

τεϑνανγαι, ῥίψας τις τὴν ἀσπίδα ἀπέκεεινε τὸν τῶν σπο- 

λεμίων στρατηγὸν xoi Uta y tot τῷ νόμῳ" διαφέρει, δὲ, 

ὅτι ἐν μὲν τῇ πραγματικῇ ὑπὲρ τοῦ τε πραχϑῆνας εἴς τι | 

μήν ἐστιν ἡ ζήτησις. ἐν δὲ τῷ ῥητῷ καὶ διανοίᾳ ὑπὲρ 

45 τοῦ τιμωρηϑῆναι, καὶ ὅτε ἐν μὲν τῇ πραγματικῇ ἐσχυ- 
' ρὰ σφόδρα ἐστὶν ἡ τοῦ ῥητοῦ xal τῆς διανοίας ξήτησις. 

«Ἰέγεται γὰρ, &ts δεῖ ὅπλα φορέβαι, ἐφόρεσεν, εἴτε μά- 
ζεσϑαι, ἐμαχέσατο, εἴτε πολέμιον ἀποχτεῖναι, πολέμεος o 
τύραννος ὁ ἀνῃρημένος" àv δὲ ῥητῷ καὶ τῇ διᾳκνοίᾳ 

30 ἀσϑενής ἐστιν, οὐ γὰρ. δύναται ἰσχυρῶς ἀγωνίζεσθαι, 

ὅτι οὐ τὸ Qhpos ἐστὶν τὴν ἀσπίδα" ἐγχδιρήματι μὲν zeii- 

. ται, ὅτι OU TOU ῥῖψαι τὴν ἀσπίδα ἀλλ᾽ ἀριστεῦσαι, οὐκ 

ἰσχυρῶς δὲ, ἀναισχυντεῖ γὰρ, ἀλλ᾽ ὁμολογεῖ. μὲν τοῦτο Qi- 

᾿ wes εἶναι τὴν ἀσπίδα, ἐπὶ ὠφελείᾳ δὲ, ἐχεῖ δὲ ἐναγωνί- 
25 ζεται τὸ μηδὲ ἀστράτευτον &roat λέγειν. Κοινωνεῖ τὸ 

χατὰ αἴτησιν ῥητὸν xai διανοια 55 τῇ πραγματικῇ καὶ τῷ 
ὅρῳ τοῖς κατὰ αἴτησιν τῷ. εἶναι πανταχηΐ αἴτησεν καὶ 

τὴν ζήτησιν εἰ δεῖ δοϑῆναι, διαφέρει δὲ ὅτι." Zu μὲν τῇ 
πραγματικῇ τῇ κατὰ αἴτησιν δοϑῆναι ἁμολόγηται, ἐν δὲ 

80 τῷ ῥητῷ. καὶ τῇ διανοίῳ οὐχ ὡμολόγηται, αλλ᾽ αὐτό ἐστι 

τὸ ζητούμενον, καὶ πραγματικῆς μὲν παραδείγμα ὁ Κλέων 

81 Cod. διάνοιαν. 22 Cod. τῷ, scr. ὅτι. 
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ἀξιῶν Πύϑιος καλεῖσθαι" ὃ δὲ Δημοσθένης ὃ πείσας Di-^ 

“λιπποὸν ἀποδοῦναι du gioi. To) δὲ ῥητοῦ καὶ τῆς 
διανοίας ὃ ἄσωτος ὃ πηρώσας ἑαυτὸν καὶ ἀξιῶν Toége- 

σθαι ἐκ τοῦ δημοσίου, τοῦ νόμου τοὺς πεπηρωμένους 
τοῦτο ἔχειν χελεύοντος. Εἴπομεν οὖν τῆς πραγματικῆς 5 
τὴν πρὺς τὸ ῥητὸν καὶ διάνοιαν διαφοράν" τὴν δὲ τοῦ 
ὅρου εἴπομεν, ἐπειδὴ καὶ ἐν αὐτῷ ἔδει δοϑῆναι. ὅλωρ. ἐστὶν 
7 on nios, ὅτι iv niv τῷ ὕρῳ ζητοῦμεν, εἰ τὸ πεπραγμέ- 

vo» ταὺτόν ἐστι τῷ. ῥητῷ, χαὶ διομολόγηται τὸ δοϑήναι' 
ἐν δὲ τῷ ῥητῷ xol τῇ διανοίᾳ, ὡμολόγηται μὲν, ὃ ὁ τοῦτο 10 
ἐστι. τὸ -εἶναι πεπηρωμένον, οὗ γὰρ πρὸς τὸ πραχᾷΑὲν 
πρᾶγμα ἐναντιούμεϑα, οὐδὲ λέγομεν αὐτὸν μὴ rerba. 
σϑαι, ἀλλὰ τὴν διάνοιαν τοῦ νόμου ξητοῦμεν" τόν ποτὲ 
“πεπηρωμένον λέγει τὸν. ἀπὸ τῆς τύχης ἢ ἑχουσίως" τὸ 
ῥητὸν καὶ ἡ διάνοια χαὶ ὃ συλλογισμὸς κοινωνοῦσι σφό. 45. 
δορὰ, ὡς ἐπὶ τούτου τοῦ. παραδείγματος. νόμος τὸν ἄπαι- 
δα μὴ στρατηγεῖν' τῷ πατρὶ συνεστῥατεύοντο παΐδες,. 

“«επτώχασι καὶ χωλύεται στρατηγεῖν" δοχεῖ. yu τῷ συλ- 
λογισμὸς εἶναι ὅτε ταῦτόν ἐστι τῷ μηδὲ ὅλως ἔχειν τὸν 
ἔχοντα ἀποχαλεῖν χαὶ οὐδὲν διαφέρει" οὐ μέντοι ἐστὶν ἡ 30 

. στάσις συλλογισμὸς, ἀλλὰ ῥητὸν χαὶ διάνοια, τοῦ φεύ- 
γοντοθ ἐπὶ τὴν διανοιὰν ποτοφείγοντος χαὶ ἐξηγουμένου, 

' Ors ἀπαιδὰ λέγεε τὸν μὴ ἔχοντα παῖδα, οὗ τὸν διὰ τύχην 
xui ἀριστείαν ἀποβάλλοντα . Τίνι οὖν διαφέ 9s; ὅτι ἐν 
μὲν τῷ ῥητῷ καὶ τῇ διανοίᾳ καταφυγὴν. καὶ δίωξιν, ὃ $5 
χατήγορυς ἔχεν τὸ ῥητὸν καὶ ὃ φεύγων τὴν διανοιαν" ἐν 
δὲ τῷ συλλογισμῷ τὸ ἐναντίον ὃ φεύγων. τῷ ῥητῷ χρῆν 
ταὶ, καὶ ὃ χαιξήχορος τῇ διανοίᾳ" ὅταν γὰρ ἢ τὸν ἐκ 
“τόρνης μὴ λέγειν, καὶ ἐκ᾿ πόρνου γεγονύτα τὶς κωλύει, 
ἐνταῦϑα ὁ φεύγων τῇ διανοίᾳ χρῆται λέγων, ὅτι. τὸν. 23.30 
ἐκ πόρνης o Ὑγόμοξ ἐτεμωρήσατο, ὃ δὲ τῇ διωνοίᾳ ὁ Due 
κων ταὐτὸν εἶναι λέγων à xul ? μηδὲν διαφέρειν , ἀλλὰ τὴν 

25 Cod. 10». QUU UNS | ] 

! | 8.. , 
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δυσγένειαν εἶναε τὴν μεμισημένην᾽ οὐ δύναται γὰρ τῷ 

vóuo ὃ κατήγορος χρήσασϑαι , ἀλλὰ τῇ διανοίᾳ χατα- 

σχευάζει ταὐτὸν ?* εἶναι τοῦτο λέγων. Κοινωνοῦσιν ἡ 

-ἀντίστασις καὶ τὸ ῥητὸν xci 7 διάνοια σφόδρα τῷ tUtg- 

.5 γεσίαν ἐν ἀμφοτέροις παρὰ τοῦ φεύγοντος: δείχνυσϑαι 

πραχϑεῖσαν" διαφέρει δὲ, ὅτι ἐν μὲν τῇ ἀντειστάσει πο- 

γηρόν ἔστι. τὸ πεπραγμένον" ἐν δὲ vo ῥητῷ καὶ τῇ δια- 

" γοίᾳ OU φύαει πονηρόν ἔστιν, ἀλλὰ τὸ ῥητὸν αὑτὸ ποιεῖ 

'“πονηρὸν εἶναι" ἀναιρεϑέντος γὰρ τοῦ ῥητοῦ ἀσύστατος 

.40η ὑπόϑεσις" ἐν δὲ τῇ ἀντιστάσει ἡ φύσις ἐσεὶν αὑτὴν 

τὴν κατηγορίαν ποιοῦσα" δόξειε δ᾽ ἂν καὶ ὁ συλλογισμὸς 

"τῷ ἀντεγκλήματι κοινωνεῖν, ὡς ἐπὶ τοῦ Τιμάρχου. τοῦ 

διδάσχαντος παῖδα; καὶ χωλυομένου, δύναται γὰρ λέγειν, 

ἅτι εἰ μὴ τοῦτο ὃ νόμος κελεύει; ἀλλ᾽ ἀνάξιος εἶ διὰ τὸ 

15 πεπορνευκέναι᾽ διαφέρει δὲ, ὅτε ἐν μὲν τῷ ἀντεγκχλήματι 

hj 

περὶ ToU γεγονότος ἐγκαλοῦμεν, ἐν δὲ τῷ συλλογισμῷ 

περὶ τοῦ μέλλοντος, εἰ δεῖ αὐτὸν ὡς ἄξιον τόδε τε πα- 

ϑεῖν᾽ καὶ χοινωνεῖ ἡ ἀντίληψις σφᾶδρα τῇ μεταλήψει, 

τὴν ἐξουσίαν γὰρ ὃ φεύγων ἐν ἀμφοτέροις προβάλλεται, 
20 ὡς ἐπὶ τούτου [0 νόμος] 35" νόμος ἐξεῖναι τοῖς πατράσιν 
ἀκρίτως τοὺς παῖδας ἀποχτιννύναι" στρατηγοῦντα τις 
«ov υἱὸν ἀπέκτεινε xoi χρίνεται. δημοσίων ἀδιχημότων" 

xoi τρισπαριατέᾳ Tig μοιχὸν ἀπέχτεινε χαὶ κρίνεται φό- 
: 90U* ἀμφοτέροις γὰρ. καὶ φόνος ἐστὶν, χαὶ τὴν ἐξουσίαν 

95 ἔχουσιν ἀμφότεροι κατὰ γόμον πεποιηχότες προβάλλε- 

avt. Διαφέρει. δὲ, ὅτι ἴδιον μὲν ἀντιλήψεως rò ἀκό- 
AovOo» ἔχειν τὸ ὄνομα τῆς γραφῆς τῷ πεπραγμένῳ" με- 

“παλήψεως͵ δὲ τὸ ἕτερον εἶναι τὸ ὄνομα: τοῦ ἐγ)λήματος" 

,& γὰρ TQ ἀριστεῖ φόνον ποεήσας φύγοι κρίνεται, óm 

"89 ἀντίληψις : ἐν δὲ τῇ μεταλήψει ἀντεγχλήματι φόνον ποι- 

ἥσας ὁ πατὴρ δημοσίων ἀδιχημάτων κρίνεται, διὸ χαὶ 

24 Cod. σὸν, et 1, 4. τὸ εὖεργ: 35 ὁ νόμος uncis inclusi. 
4 
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μετάληψις αὕτη μεταλαμβανομένου ἀπὸ ταῦ προσώπου 
ὅτι στρατηγὸν oux ἐχρῆν, τοῦτο γὰρ τὴν πόλιν ἀδικεῖ, -- 
ὅτε δὲ ἡ μετάληψις xowowei τῷ συλλογισμῷ , ὡς ἐπὶ 

τούτου" μοιχὸν τις λαβὼν ἀπέκτεινεν χαὶ χρίνεται᾽ δύ- 
vato, δοχεῖν εἶναι συλλογισμὸς, τῷ συλλογίζεσθαι τὸν 5. ΄ 
φεύγοντα, καὶ λέγειν μηδὲν διαφέρειν, εἴτε νῦν εἴτε GÀ- ὁ, 
Aors ἀνήρηται, ὅτε 0 νόμος ἐδίδου μοι vb ἀνελεῖν," GA 
αὕτη " διαφορὰ, ὅτι ἐν μὲν τῷ συλλογισμῷ ὸ μὲν φεύς-. 

γων τὸ ῥητὸν προβάλλεται; ὁ δὲ κατήγαρος τὴν ὑμοιό- 

ato 35. xal αὗται μὲν αὖ τῶν στάσεων διαφοραὶ. χαὶ 10 ἡ 

κοινωνίρι, a 
X 

Σωπάτρου περὶ στοχασμοῦ. 

᾿Εζήτηται, vi δήποτε περὶ στοχασμοῦ πρῶτον ὃ τεχνι- 
xóg διαλαμβάνει" ἐροῦμεν οὖν s ὅτι ὁ στοχασμὸς περὶ 
ὑπάρξεως ' ἔχει τὴν ζήτησιν" ἡ δὲ ὕπαρξις πρὸ πάντων 1ὅ 

ἐστὶ τῆς τε ἰδιότητος καὶ τῆς ποιότητος" .xal ὅτι φυσι-. 
κῶς ἐν πάσαις ἐμπίπτει ταῖς στάσεσιν καὶ ταῖς vopuxaig 
καὶ ταῖς λογικαῖς" ἢ κατὰ γνώμης ἐξέτασιν, ἢ κατὰ vo- 
μοϑέτου ἢ κατὰ τι τῶν τοιούτων" ἢ ὅτι ἡ στοχαστικῇ 
ζήτησις ἐξ αὐτοῦ τοῦ ὀνόματος τὴν πίστιν ἔχει πρὸ πᾶν- 30. . 
vov ovde. Τὰ γὰρ ἄδηλα πρὸ τῶν δήλων: ἀναγχαῖον 
κατασκευάζεσθαι" 7 μὲν οὖν αἰτία τοῦ πρῶτον διαλαβεῖν. 

περὶ τοῦ τοχασμοῦ αὕτη" ἐπισχεψόμεϑα δὲ καὶ τὰ χε- 

φάλαια τῶν τοῦ στοχασμοῦ κεφαλαίων" τὰ μέν ἐστι, τοῦ 
προσώπου, τὰ δὲ τοῦ πράγματος, τὰ δὲ χοινὰ ἀμφοτέ- 25 
ρων" καὶ μία μὲν ἐν αὐτῇ διαίρεσις, καὶ ἡνίκα μὲν ἐκλεί- 

πει τὸ πρόσωπον, ἐλλείπει τὰ τοῦ προσώπου κεφάλαια" 
ἡνίχα δέ τὲ ἐχλείπεε τὸ πρᾶγμα, ἀναγκαίως ἐκλείπει τὰ 
τοῦ πράγματος" ἔστιν οὖν τοῦ μὲν προσώπου βούλησις 

26 Sequitur in cod. δ' δὲ κατήγορος τὸ ῥητόν. 
1 Cfr. Ald. p. 305, 1, 28. 
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xal δύναμίς, τοῦ πράγματος τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέζους, 
μετάϑεσις αἰτίας, ἀντίληψις, μετάληψις, εἰ ἐμπίπτει, καὶ 
πεϑανὴ ἀπολογία" τὸ δὲ παραγραφιχὸν, καὶ ἡ vov ἐλέγ- 
χων ἀπαίτησις χοινά. ἐστιν ἀμφοτέρων, ἄν τε γὰρ πρό- 

. 5 σωπον ἐχλείποι, εὑρεϑήσεται παραγραφὶχὸν, καὶ ἐλέγχων 
ἀπαίτησις, εἴγε ἔχοι φύσιν εἶναι παραγραφικὸν xatà τὴν 
αὐτοῦ φύσιν" εἴ τε πάλιν ὁμοίως πρᾶγμα ἐκλείπῃ , ταῦτα 
εἶνα» τὰ χεράλαια δύναται" διὸ καὶ κοινὰ ἀμφοτέρων 

εἰσὶν, ἢ οὐδέτερον, ὅτι παρ᾽ οὐδενὸς ἀπουσίᾳ βλάπτον- 
40 ται" καὶ «αὕτη μὲν uia διαίρεσις, ἑτέρα δὲ αὕτη" τῶν τοῦ 

στοχασμοῦ κεφαλαίων τὰ μὲν ἐστι τοῦ κατηγόρου, τὰ δὲ 

τοῦ φεύγοντος, τὰ δὲ πάλιν ὑπ᾽ ἀμφοτέρων χοινῶς ἐξε- 

τάξεται3, καὶ τοῦ κατηγόρου μὲν τὰ ἀπ᾽ ᾿ἀρχῆς ἄχρε τέ- 
λους καὶ μετάληψις . φεύγοντος δὲ παραγραφικὸν, ἢ τῶν 

15 ἐλέγχων ἀπαίτησις, χαὶ μετάϑεσις αἰτίας καὶ ἀντίληψις, 

"αἱ πιϑανὴ ἀπολογία " 7 δὲ βούλησις καὶ ἡ δύναμις κοι- 

va ἐστιν ἀμφοτέρων, τοῦ τε κατηγόρου κατασχευάζοντος, 

Ori Xai ἡ βούλησις καὶ 7 δύναμις, καὶ τοῦ φεύγοντος 
τὸ ἐναντίον, ὅτι οὔτε ἡβουλόμην οὔτε ἠδυνάμην" καλῶς 

20 δὲ σφόδρα ὃ τεχνικὸς. προησφαλίσατο λέγων" E ὅτε καὶ 

πρόσωπα ἔχοι καὶ πράγματα κρινόμενα“, δι᾿ ἣν εἰρήκα- 
μὲν τάξιν ὅτι ἐκλελοιπότος τοῦ προσώπου τὰ τοῦ, προσώ- 
που ἐχλείπουσι κεφάλαια, καὶ τοῦ πράγματος ἐχλελοιπό- 
τος τὰ τοῦ πράγματος ἐκλείψει" ἔλαβε δὲ αὑτὸν ὃ τεχνι- 

25 κὸς ἐλέγξας εἰπὼν, ὅτε καὶ πρόσωπα ἔχει καὶ πράγματα 
κρινόμενα“" αὑτὸς γὰρ φιλονεικήσας εἶπεν, ὡς ἀτελὲς ἀπὸ 
πράγματος στοχασμὸς οὐδέποτε ἔσται" ἐνταῦϑα δὲ ἔχει 

ἑαυτὸν εἰπών, ὅτε καὶ πρόσωπα ἔχει καὶ. πράγματα, ὡς 
ἐνίοτε ὄντος ἐν ᾧ μή ἐστιν πρᾶγμα χρινόμενον " οἱ δὲ 

30 ἀπολογούμενοι περὶ αὐτοῦ λέγουσιν, ὅτε διὰ τὸν ἰσάξον- 

τα στοχασμὸν τοῦτο προσέϑηχεν, πλὴν οὗτος ovx ἐσα- 

2 Cod. ἐξετάζεσϑα. 3 Cod. πρᾶγμα. 
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φήνισεν. ἢ μὲν τῶν "εφαλαίων διαίρεσις αὕτῃ, ἡ δὲ αὖ-" 

τία τὴς τάξεως ἢδε᾽ ἡ τῶν χεφαλαίων διαίρεσις ἡ 7 μέν ́ 

ἔστι φυσικὴ, ἡ δὲ τεχνικὴ, καὶ αὕτη μέν ἐστι φυσικῆ 7 
παρὰ τοῦ τεχνικοῦ τεταγμένη, ἀχόλουϑος οὖσα καὶ αἰτίαν 

ἔχουσα, δι᾽ ἣν ἕχαστον ἑτέρου προτέταχται" ἡ δὲ τεχνι- ὅ 

κῇ, ἣν ὁ ῥήτωρ ἐμελέτησεν πολλάκις τὰ πρῶτα τεταγμέ- 
yu ὕστερα μελετησαρ᾽ νῦν δὲ περὶ τῆς τεχνιχῆς διαλαμ- 
βάνοντες διαιρέσεως εἴπωμεν ἑκάστου τὴν αἰτίαν. ᾿Ἐξή- 
τηται οὖν τοῦτο πρῶτον, Ti δήποτε πασῆς τῆς λογικῆς 
στάσεως ὁμώνυμον ἑαυτῇ χεφάλαιον ἐχούσης ὃ στοχασμὸς 
μόκος xol ἡ πραγματικὴ ovx ἔχει, Περὶ μὲν αὖν τῆς 

10 

πραγματικῆς ἐν τῷ περὶ αὑτῆς λάγῳ λέγομεν, xol τὸ μὲν 
, - . € [ἢ 4 e ^ - 5 — € 

ξήτημᾳ τοῦτο" ἡ δὲ λύσις αὑτη᾽ τῶν στάσεων πασῶν ἢ 
πρότασις «μολόγηται, οἷον ἐν ὅρῳ ὡμολόγηται τὸ τετυ- 

πτηχέναι Δημασϑένην, ἐν τῇ ἀντιλήψει τὸ γεγραφηκχέναι 

τὰ ναυάγια, ἐν μένῳ δὲ τῷ στοχασμῷ ἄδηλός ἐστιν" οὐχ 

ἠδύνατο οὖν ἄδηλον ἀδήλου κατασκευὴ γίνεσθαι" ἐκεῖ δὲ 
τὸ δήλον εἰς κατασχευὴν προβάλλεται τοῦ ἀμφισβητουμέ- 

γου" εἰκότως, «οὖν οὐχ ἠδύνατο ὁμώνυμον ἑαυτοῦ κεφά- 
Actov ἔχειν ὃ στοχασμὸς ἄδηλος ὧν xai ἄδηλον χατα- 20 

σχευάξειν μὴ δυνάμενος. | | 
Παραγραφιχῷ. πρῶτον πάντων κεφάλαιον τὸ 

παραγραφικόν. ᾿Ἐξήτηται σφόδρα καὶ μέγιστον ζήτημα, 

ri δήποτε τῆς φύσεως τὴς τέχνης τοῦτο “ἀπαιτούσης xal 
πάσης στάσεως πρᾶτον κεφάλαιον ἀπὸ TOU κατηγόρου 25 

15 

B 
' 

* 

ἐχούσης, 0 καλεῖται προβολὴ, μόνος ὃ στοχασμὸς OUX 
lex Y —8 € 3 , 

ἔχει" ἐροῦμεν οὐν τὴν ἀπολογίαν, ὅτι ὃ στογασμος μονος" 
, , 3 , , Y » , 

ἀδήλου πραγματός ἐστι ξήτησις" τί ovv ἔχει προβάλλε- - 
,.. 3 ⸗ 2 4 ιν Ν , 

σϑαί tig εἰς πρότασιν; OU yog GUvtO TO κατασχευαζόμε- 

vov sig πρότασιν ἔχει προβαλλεσϑαι" iv uiv τῷ ὅρῳ ἡ 0 

προβολή" ,t& μὲν" οὖν εἰς ἐμὲ καὶ τοὺς φυλέτας χαὶ τὰ 

4 Cfr. Ald. p. 309, 1. 8. 5 Dem. in Mid. p. 521. — 
Cfr.. Ald. P. 309. ]. 27. ' 



f d 
120 ὩΣΩΠΑΤΡΟΥ ELS ΤῊΝ 

7 . 

“περὶ τὴν ἑορτὴν ἀδιχήμιατα, ἐφ᾽ οἷς αὑτὸν προυβαλόμην 
ταῦτα ἐστιν" ἐν δὲ τῇ ἀντιλήψει ἐπὶ τοῦ χρινομένου 
ζωγράφου ἡ προβολή" τὰ ναυάγια γράψας τὴν πόλιν 
ἡδίχησας 6, καὶ ἐφ᾽ ἑχάστου οὕτως. 'Ev μόνῳ à2 τῷ 

5 στοχασμῷ τὸ πεπραγμένον ovx ἔστιν ἔγκλημα, ἀλλὰ ση- 
μεῖον ἐγκλήματος" οὐχ ἠδύνατο οὖν προβολὴ εἶναε μὴ 
ὑπάρχον ἔγκλημα, οὔτε ἔγκλημα προβολὴ, αὐτὰ τοῦτα ξη- 

τούμενον' * εἰχότως οὖν πρῶταν χκεφαλαιόν ἔστε τοῦ φεύ- 
γοντος τὸ παφαγραφιχόν . To δὲ παραγραφικὸν πρῶτον 

40 ἐγένετο, ἢ ὅτι φύσει πᾶσιν ἀνθρώποις ὑπάρχει τὸ τὰν 
ἀγῶνα μέμφεσθαι, χαὶ πάντες οἱ χατηγαρούμεγοι πρῶ- 
ταν αἰτιῶνται, ὅτι χατηγόρηνται, καὶ ἔπειτοι ἀπαλογαῦν- 

ται" τὸ δὲ παραγραφιχὸν εἰς τοῦτο ὁρᾷ, εἰς τὸ μέμφε- 

άϑαι τὸ ὅλως χρίνεσθϑαυ, ῇ ὅτι ευηϑὲς ἐστι, τὸν ἅπαξ 

45 ἀπολογησάμενον χαὶ χαταδεξάμενον τὴν χρίσιν αὖϑις 

παραγράφεφϑαι, ἢ ὅτι ἡ παραγραφὴ ἐχβολὴ͵ οὖσα τῆς 
εὐθυδιχίας ἀντιστρέφει τὸν ἀγῶγα xol τὸν φεύγοντα χα- 
τήγορον ποιεῖ καὶ φύσει πρώτῃ γίνεται τοῦ πράγματος, 
καὶ παραγραφικὸν οὔ, εἰ καὶ τὰ μάλιστα μία ἐστὶν ix- 

30 βολὴ τῆς εὐθυδικίας, ἀλλ᾽ αὖν᾽ γε τὴν φύσιν τῆς παρα- 
γραφῆς σώξει, καὶ εἰχότως πρὸ τῶν ἄλλων τέταχται, 

᾿Ελέγχων ἀπαιτήσει. ᾿Εζήτηται, τί δήποτε ἐφε- 
ξῆς τοῦ φεύγοντος δύο κεφάλαια ἔταξε, xal μὴ τοῦ φεύ- 
γοντος ἕν, χαὶ τοῦ κατηγόρου ἕν" λέγαμεν ὅτι τὸ παρα- 

45 γραφικὰν ovx ἀεὶ ἐμπίπτει, ἀλλ᾽ ἐχλείπει διὰ τὰς αἰτίας, 

ἃς ἐφεξῆς ἐροῦμεν" ὡς μὴ ἐπιπίπτοντος οὖν παραγραφι- 
. κοῦ ἐτάγη δευτέρα ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις" ἵνα 3j τοῦ 
φεύγοντας πρῶτον κεφάλαιον, xol ἔτε τὸ παραγραφικὰν 
καὶ ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις, ὡς καὶ ἐν τῇ διαιρέσει τῶν 

30 χεφαλαίων εἰρήκαμεν, xowea ἐστι προσώπου xoi πραγμα- 

τος" εἰχότως οὖν ταῦτα δύο προτεταγμένα εἰσὶν, τὰ μήτε 

6 ἠδίκησας Cod. om., inserui ex Ald. p. 510. 1. 2. 

.! 
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διὰ πρόσωπον, μ μήτε δεὰ πρᾶγμα ἐχλείπαντα, ens sb. da 
φοτέροις ἐξέτασιν. ἔχοντας: ^.^ : 

Βοὺλήσει, δυνάμει. "ἀναγκαίως ταῦτα τὴν 

ἐφεξῆς ἔχει τάξιν, ἐπειδὴ γὰρ τὸ πράσωπὸν φύσει προῦ- 

φίστηκεξ. τοῦ πράγματος, , ἅτε fournis. ὃν τοῦ πράγμα- ἢ ἅ 

τος, ταῦτῳ δὲ κεφάλομα τοῦ ᾿προσώπου. ἐστὶν, εἰχότωβ 

πρῶτον τοῦ πράγματος καὶ πρῶτα ψεετα τὰ ποιμὰ teras. 

γμένα dov)v ,. ἡ δὲ Bosnie πρὸ τῆς, δυνάμϑως τέτακται 

εἰκότωρ φύσεε πρώτη οὐσὰ". δεῖ γὰρ βουληϑῆναί τινα, 
εἶτα πράξειν, οὐδεὶς. γὰρ πρὶν βουληθῆναι πράττει, χαὶ 10 

& ἡ βούλησις καὶ ἡ δύναμες κοινὰ ἐστιν ἀμφοτέρων, χα- 

τηγόρου καὶ ἀπολογουμένου " εἰκότως οὖν τὰ χρινῇ παρὰ 

τῶν ἀμφοτέρων ἐξεταζόμενα. πρὸ τῶν ἐδικῶν τἑχάστου τε- 
ταγμένα τυγχάνει. τ 

dm ἀρχῆς ἄχρι τέλουρ. Thiro πρῶτον 9 χε- ΗΝ 
φάλαιόν ἐστιν ἐδικὸν τοῦ κατηγόρου; πλὴν Oti à σπα- 

γίοις κοινόν τε χαὶ ἴδιον τοῦ κατηγόρου εὑρίσκεται ὡς 
- --- — 7 — "oo" 

ἐφεξῆς ἐροῦμεν" εἰκότως ovr, ἐπειδὴ μετὰ τὸ πρόσωπόν 
m 3 3 3 ^w 3). r ? 

ἔστι τὸ πρᾶγμα, τὰ δὲ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἀχρε τέλούς αὐτὰ τὰ 
πράγματα ἔστι, μετὰ τὴν βούλησιν καὶ τὴν δύναμιν τε- 20 
ταγμένω ἐστίν" ἡ γὰρ ὁδὸς ταύτην ἔχει τὴν τάξιν" ἡβου- 
λόμην πρᾶξαι, πρᾶξαι δὲ τόδε τι, ὃ τί ἐστι τὰ ἀπ΄. ἀρ- 

χῆς ἄχρι τέλους, ἵνα, πρᾶς ταῦτα ἡ ἀπολογία γένηται. ! 
Αντιλήψ. 1 Αἰτιῶνταί τινες. τὸν τεχνικὸν καὶ 

δικαέως: πρὸ τῆς μεταϑέσεωρ: τῆς αἰτίας ἀντίληψιν τά- 2 

$evra' πρῶτον uiv γὰρ τῶν em ἀρχῆς ἄχρι τέλους: qU- 
σιν ἐχόντων αὔξειν τὸ πρᾶγμα καὶ μέγεϑος “περιτιϑέναν 
τῷ ἀδικήματι τολμηρόν ἐστιν * καὶ ϑρασὺ εὐθὺς ἐπ᾽ ἐξ- 
ουσίαν χαταφεύγειν καὶ πρὸς ὀργὴν eysty τὸν δικαστὴν, 

ἢ 1 3 , “ εἴ X ⸗ € a0 

χαὶ μὴ ἀποδειχνυναι πρῶτον OtL'OVUTOG πεποίηκεν. 3 δὲ 

μετάϑεσις. τῆς αἰτίας ἀπολογία τέ ἐστι καὶ τῆς ἀρνή- 

7 Cfr, Ald, p, 512, 8 Cfr. Ald. pP 315, 9 Gfr. 
Ald. p. 313. 1. 24, 

hw 
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σεὼς xatügxsvy, xoi ἔτει τὸ μὲν ἀντιληπτικὸν oUx ἀεὶ 
ἐμστίπτει, εἰ μὴ ὅταν ἀφ᾽ ὧν τις ποιήσας κρίνηται" 3" ἡ 
δὲ μετάϑεσις τῆς αἰτίας ὄντων ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους 
ἐριπεσεῖται πάντως, Ἔδει οὖν τὴν ἀντιῤῥήτως ἐμπύττου- 

B σαν προτίϑεσθαι τοῦ ἐνίοτε ἐκλείποντος χεφαλαίου. Et- 
κότως οὖν ὁ Μινουχιανὸς καὶ οἱ λοιπηὶ τεχνικοὶ προ- 

τάττουσι τὴν μετάϑεσιν *? τῆς αἰτίας" δεῖ" γὰρ ἁρμό- 

σωσϑαι πρὸς ἀμφοτέρους, καὶ κατηγοροῦντας. μὲν τατ- 

τειν τὴν ἀντίληψιν μετὰ τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρε τέλους πρὸς 
40 βάρος φεύγοντας, ** ἀπολογουμένους δὲ τὴν μετάϑεσιν 

τῆς αἰτίας μετὰ τὴν ἀντίϑεσιν τὴν ἐκ τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς 
ἄχρε τέλους" γινομένην. Εἰχότως δὲ ἀντίληψιν προτά- 
fog ἐπήγαγε καὶ μετάληψιν, λυτιχὴν ὀὖσαν τῆς ἀντιλή- 
tJt£ug. : 

488 "Mira Osciv αἰτίας ἔφημεν, ὅτι προταχϑῆναι 
ἔδεε τὴν ̓ μετάϑεσιν τῆς αἰτίας" τελευταία 5? δὲ πασῶν 
δὲ τὰ ἀσϑεγὲς ἡ πιϑανὴ ἀπολογία τέταχται" εἰ καὶ τὰ 
μάλιστα δοκεῖ ἀντισερέφειν τὸν ἀγῶνα" ἀλλ᾽ ὅμως γλί- 
σχρον vé ἐστιν xol τὸ Ovou« αὐτοῦ κατηγορεῖ τὴν ἀσϑέ- 

ab νειαν" οὐ γὰρ. ὡμολόγηται, ἀλλὰ πιϑανή τὶς ἐστιν nov- 
της καὶ γμώμη. Ταῦτα τῶν ἐπιλόγωψν ἐστὲ καὶ κοινὰ 
πασῶν τῶν στασδωνμ". ἢ μὲν αἰτία τῆς τάξεως τῶν κε- 

φαλαίων αὕτῃ, —2 δὲ" gine “κριβέστερον χαὶ τὴν 
Éxacrov φύσιν- 

4. To παραγραφιχὸν γίνεται χατὰ τρόπους 
τέσσαρας, ἤτοι ἀπὸ τοῦ ἐλλείποντος, καὶ τὰ 
ἑξῆς. Avayxoiov ξητῆσαι τὴν. φύσιν τοῦ “παραχραφι- 
Xov , xoi ὅπως. γίνεται" ὃ μὲν γὰρ τεχνιχός φησιν αὐτὸ 

κατὰ “τέσσαρας γίνεσϑας τρόπους, τοὺς δὲ τέσσαρας, 

80 οὖς εἶπεν, εἰς δύο συντελοῦσιν. Εἴπωμεν οὖν ἡμεῖς πῶς. 

9" Ald, χρίνεται. 40 Cod. διάϑεσιν. — Post δεῖ inse- 

rui γὰρ, quod potuit absorberi syHaba sequente. 11 Cod. 

φεύγοντος, ἀπολογουμένοι. 412 Cfr. Ald. p. 514. 1. 22. 

— NOD CERE 
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γίνεται; χαὶ πρῶτον ὑπὲήσωβεῦ ri -διαψφέβει παραγραα 

φικὸν παραγραρῆξ' λέγομεν, ὅτε ἢ μὲν» 'παράαγραφὴ ἡ "ἀπὸ 

ῥητοῦ γίνεται, καὶ ἔστιν εὐθυδικίας ἐκβολὴ ; Τὸ - δὲ στα- 

θαγραφίκὸν διαβολὴ μόνον ἐστὶ χαὶ "ovx ἐχβολὴ τῆς 

εὐθυδιχίας᾽ καὶ τὸ. παρογραφικὸν ἀπό τινος τῶν πέρι- 5 
στατιχῶν γίνεται x&l οὐκ ἀπὸ ῥητοῦ; ζητήσειε δ᾽ ἂν τις, 

&b ἀπὸ. τῶν περιστατικῶν γένεται, τὶ. διαφέρει μεταλή- 

ψεως; λέγομεν, ὅτι T] μετάληψις ἀπὸ τῶν περιστατιχῶν" | 
γίνεταυ- ἀρξαμένη" ἀντιλήψεως, τὰ δὲ παραγραφικὸν ἀπὸ 
TOU φεύγοντός doti, γίνεται δὲ κατὰ πάντα τὰ 'περιστα- 10 

τιχὰ, ἅπερ ἐστὶ, τρόπος, χρύνος, πρόσωπον, αἰτία, τό- 
πος" xal ἀπὸ μὲν χρόνου" δειλοῦ παῖς ἠρίστευσε καὶ 

κρίνει τὴν γυναῖχα μοιχείας" ἀπὸ δὲ τρόπου, πλοὐσιὸς ᾿ 

ἤτησεν ἐχθροῦ πένητος φόνον ἀριστεύσειν ἐπαγγειλάμε: 

γος" oux ἔλαβεν, ηὕρηται ἃ πένης νεχρὸς ἀσχύλευτος 45 
καὶ χρίνεταν φόνου, ἐνταῦϑα γὰρ τὸν τρόπον αἰτιᾶται, 
ὅτε οὐχ ὀφείλω τούτῳ τῷ τρόπῳ κρίνεσθαι, ἀλλ᾽ ἐλεγο: 
.γϑέντος τοῦ φόνου" πρόσωπον" ἔϑετο τὸν τοῦ πένητος 
παῖδα ὃ πλούσιος, ηὕρηται ὃ πένης. νεχρὸς ἀσκχύλευτος 

καὶ κρίνεται ὁ πλούσιος ὑπὸ τοῦ ϑετοῦ' ἐνταῦϑα γὰρ 30 

ἀπὸ τοῦ προσώπου γίνεται τὸ παραγραφικὸν, τε! qux 
ὀφείλεις υἱός μου ὧν κρίνειν με" ἀπὸ αἰτίας" ἔγραψεν. 

"AléEevópoc àv τοῖς Δαρείου λογισμοῖς εὑρηκέναν Anuo- 
σϑένην εἰληφότα πεντήχοντα τάλαντα. καὶ χρίνεται An⸗ 

μοσϑένης " ἔνταῦϑα 7 αἰτία, ὅτι οὐκ ὀφείλω κρίνεσθαι 25: 

ἐπὶ ταύτῃ τῇ αἰτίᾳ, τῷ ἐχϑρόν μου εἶναι τὸν γεγραφό- 
τα ἀπὸ τόπου δὲ, ὡς ἂν εἴ τις ᾿4ϑηναῖος ὧν ἐν “1α- 

χεδαίμονι χρίνοιτο, ἢ τε τῶν τοιούτων" ὃ μέντοι Pn 
»κατὰ τρόπους τέσσαρας, ἤποὺ ἀπὸ τοῦ Asitovtoc" v 

δὲ ἀπὸ TOU λείποντός ἐστιν ἀπὸ τῆς αἰτίας" ὅταν γὰρ Q 939^ 

ἄσωτος χρίνηται δ" καὶ φασχῃ δεῖν δειχϑῆναι τὸν φόνον, 

45 Cod, χρίνεταε καὶ φάσχκει. 

-D 
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πρῶτον ἡ αἰτίᾳ ἐστὶν, ἐπὶ ταύτῃ γὰρ τῇ αἰτίᾳ φησὶν 
. μὴ δεῖν χρίνεσϑαι" ἢ ἀπὸ τοῦ ὑπερβάλλοντος, oio» οἱ 

δέκα νέοι" ἢ ἐφ᾽ olg ἕτεροι πεποιήκασιν., ὡς ὁ τρισαρι- 
στεύς * ἢ κατὰ χρόνομ, δειλοῦ παῖς ἠρίστευσεν " ταῦτα 

5 δὲ πάντα ἀπὸ τοῦ προσώπου ἐστίν" καὶ γὰρ ὁ τρισαρι- 
στεὺς ἐρεῖ, ὅτε οὐχ ὀφείλω ἀφ᾽ ὧν ἐποίησαν οἱ πολέμεοε 

* κρίνεσθαι, xal οἱ δέκα, ψέοε ἀπὸ προσώπου ἐστὶν, καὶ ὃ 
ἄσωτος ἀπὸ προσώπου ἐστὶν, ὥστε. δύο μόνα τῶν περι- 
στατιχῶν εἶπεν, τὰ ἕν δὶς τρία: διελών" δεῖ δὲ εἰδέναι, 

| (g ὅτι κατὰ navro τὰ περιατατικὰ γίνεται" εἰδέναι δὲ χρὴ; 
er, τὸ ** τῶν δέχα νέων ov συνίσταται" τὸ μὲν γὰρ ζή- 
τημα συνίσταται, αὐτὸ δὲ τὸ κεφάλαιον τὸ παραγραφε- 
χὸν οὐχ ἔχει χώραν, εἰ γὰρ, '* xai τὰ μάλιστα οἱ δέχα 

" ψέοι πλῆϑός͵ εἰσεν, ἀλλ᾽ οὖν γε μίαν ἔχουσι ποιότητα, 
45 τὸ ἀόριστον εἶναι" ἐπὶ μὲν. οὖν τῶν δέκα νέων διὰ τὲ 

ἀόρισταν εἶναι τὴν ποιότητα αὐτῶν οὐ συνίσταται, ἐπὶ 
δὲ τούτου τοῦ ζητήματορ χώραν ἔχει. «Αἰσχίνης καὶ An- 
μοσϑένης ἐπανήκχοντες ἐκ τῆς πρὸς φίλιππον πρεσβείας 

. εὕρηνται ὃ μὲν χρυσίον χατορύττων, ὁ. δὲ παραπρεσβείας 
20 ἀπολογίαν γράφων, καὶ Ὑπερίδης ἀμφοτέρων κατηγορεῖ" 

ἐνταῦϑα γὰρ διάφορος οὖσα τῶν προσώπων 1) ποιότης Ἶ5 
χώραν ἔχει λέγειν, Orb ἰδίᾳ ϑέλω χρίνεσϑαι, xoi μὴ 
μεεέχειν τῆς ἐχείνου ποιότητορ᾽ xol περὶ μὲν παραγρα- 

φικοῦ τοιαῦτα. ᾿Εζή ζήτηται δὲ, τί δήποτε ἡ βούλησις καὶ 

45 ἡ δύναμις μὴ προτέτακται τῆς τῶν ἐλέγγων ἀπαιτήσεως, 

καὶ ταῦτα τῆς βουλήσεως καὶ τῆς δυνάμεως λυτικῆς 0U- 

σῆς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ TOU παντὸς ἐγκλήματορ᾽ ὅταν “γὰρ 

ἀποδείξῃς τὴν ποιότητα τοῦ προσώπου ἀνοίχϑιον οὖσαν 

poc τὰ ποιῆσαι ἢ ὃ κατήγορος οἰκεῖαν ἅπαν τὸ πρᾶ- 

207μα ἀποδείξῃ, 57 λέγομεν, ὅτι ἄτεχνοι πίστεις τῶν ἐμ- 

44 τὸ Cod. om. 45 Cfr. Ald. p. 517. 1. 14. — 16 
ποιότης Cod, om., recepi ex Ald, e 517, 1,23. 17 Cod. àno- 
δείξας. 
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tie. πανταχοῦ ἰσχυρότερα εἰσιν". &reyyor μὲν. οὖν 
εἰσεν μαρτυρίας, νόμοι καὶ τὰ τοιαῦτα, ἔντεχνοι, δὲ αἱ διῷ 

τῆς τῶν ἀποδείξεων καὶ τῆς τοῦ λόγου δυνάμεως. Eng. 

δὴ οὖν ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις τῶν ἀτέχνων ἐατὶ, 
προτέταχται. ! ΕΝ 0053 

ἪἫ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις διττή ἐστιν, 5 

᾿Εζήτησάν. τιψες πῶς. ἐν στοχασμῷ. δύναται εἶναι ἐλέχφων᾽ 
ἁπαίτησις" δὲ γὰρ ἄδηλον πρᾶγμα. ἐστιν ὃ στοχασμὸς, 

πῶς ἔχει, t ἐλέγχων ἀπαίτησιν, τῶν γὰρ δήλων. εἰσὴν oí 

ἔλεγχοι" xol οἱ μὲν λέγουσιν, ὅτε τῶν σημξδίων oi uae- εν 

TvQte, xol οὗτοι ἐγκλήματος, xo. τοῦτο δὲ σφόδρα εὔητ t0 ̓ 

Dee & μὴ γὰρ ὁμολογούμενον εἰναι λάβοιμεν τὸ σημεῖον, 
oð συνέστηχεν 0 στοχασμός" ὁμολογουμένου περιττὸν 

ἄγειν μαρτυρὰας, xol: ἔτι τὸ “σημεῖον ἀνεύϑυνόν ἐστιν" 

τῶν ἀνευϑάνων δὲ “ἀποδείξεις ἢ ἢ μάρτυρας rouiciu 9g: m 

ὅρα εὔηϑερ: ῇ οὖν ἀκριβὴς ἀπολογία οὕτη" ὅτι αὐτὸ 1ὅ 

τοῖτο μόνον, τὸ εἶμαι ἀδήλου πράγματορ ζήτησιν; ποιῷ 

τὴν τῶν. ἐβέγχων ἀπαίτησιν" τῷ yag: μὴ εἶναι o φεύγων 
ἀπαρετεῖ τὰς ἀποῤείξειᾳ. τὸ. quy bUY. κεῤρλδιον, διὰ τοῦ- 

τό ἐστι" ὃ μέντοι weyWÓG. φησιν, οὗ εἰσὶν «οἱ μαρτυ- ς 

ote m. ovx, εἰσίν" “" &ug tg σφόδρα, οὐδέποτς. γὰρ δυχαν- 20 

ται αρτυρες εἶναι ὃν στοχασμῷ, ἀλλὰ. καὶ ὁ ἔϑηκε 

παράδειγμα τῆς γμναμκὰς τῆς ᾿χρινρμένης φόγου,. ὅτι 
μνωμένῳ τὴν ϑυγάτέρα. αὐτῆς ἔφη ϑᾷντον τεϑνηδερίαι 
7 exei συνοικήσειν»" Xdáb exe ταῦτα. ἐπὶ δημείοιρ. g«p- 2a 

Arixov — the παιδὰς. ,» “χαὶ μετὰ. “ταῦτα, βασα; 26 

νίζων. τὰς ϑερωξαίνας, ὃ πατὴᾳ σεερὶ μὲν φόνου οὐδὲν 

ἔγμῳ,, μοιχείαν δὲ τῆς χυναικὸς πρὸς τὸν μνηστῆρα, καὶ 
κρίνεται τὴν γυναῖκα φόμον * ἐνταῦϑα φησιν εἶναι τοὺς 
μάρτυρας. ὃ τεχνικὸς τὰς. ϑεραπαιμίδαρ" εἰδέναι δὲ χρὴ» 

ὅτι οὐ τοῦ ἐχκληματός εἰσιν οἱ μάρτυρερ,. ἀλλὰ τοῦ ση- 50, 

μείου D γὰρ Lousie σημεῖόν ἐστε τοῦ φόνου" εἰ. μὲν 

/ 
1 Cod. £y. | ΄ 
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Ao» εἶναν οἱ μάρτυρες, νῦν δὲ φόνου μέν ἔστιν 5 xa- 
τηγσρία , μοιχείας δὲ οἱ μάρτυρες, ὥστε πάλιν τοῦ e 

μείου ἂν εἴη" εἰδέναι δὲ γρὴ, ὅτε οὐδεμίαν ἔγουσε γχώ- 

5 ραν οἱ μαρτυρες" ἐνταῦϑα δεῖ γὰρ εἶναι ὁμολογούμενον 

* TO σημεῖον" ἀλλ᾽ ἁπλῶς, ἃ φησιν αὐτὸς, ὅτε δεῖ διαλα- 

βεῖν τοὺς μαρέψυρας, ὕλης ἐστὶν ἐμπεσούσης" ἠδύνατο 
yaQ καὶ οὕτως εἶναι τὸ ζήτημα, Ore. περιεργαζόμενος 
ὃ πατὴρ περὶ μὲν τοῦ φόνου μεμάϑηχεν οἷδὲν, μοι- 

10 γείας δὲ τῆς γυναικός" ἐνταῖϑα πάλιν. τὸ ζήτημα συν- 

ἔστηκε, xol χώραν οὐχ ἔχει τὸ προσενἐγκεῖν τὸν χατήγο- 
ρον; ὦστε ὃ φᾶμεν ἐπὶ τοῦ ᾿Δργιδάμου ou δίναται εἷ- 
δος sivtei , ὁ ἐπὶ ἑνὸς ζητήματος ηὐρέϑη, καὶ ἀφαιρεϑὲν 

οὐδὲν βλάπτει τὸ grupo. ap ἤδειξ δ᾽ ἂν τις ἐπὶ τού- 

15 tov τοῦ —— τὰ aco τῶν δουλὼν ἐνθυμήματα 
“τῷ παραγραφιλῷ, ἵγὰ εἴπῃ, ὅτι οὐ δεῖ μὲ κρίνεσϑαι ἐφ᾽ 

bic αὐ ϑεραπαιφῶν ἐχϑραί μου οὐδαι κατεῖπον. 
Δεῖ δὲ &vvitiD vac toic μάρτυσι τοὺς | ae 

τύρας, πότεροι ἀξιοπιστόεεροί εἶσιν, ὡς ἐν 
30 τῷ κατὰ Κόνωνοφ' ἐνταῦϑα" εἶ. μίσει ἐναντίῳ ϑη- 

^: vetet, πῶς στοχασμοῦ Ortog εἰσὶν οἱ μαῤτυρεὰ elc. ιαὐτὺ 
τὸ ἐγκλημδγ χα: Ooxté "tec ἐνανφέως:. εἰρῆσθα!;" j "οἷς mo- 

Tio εἰρήχαμεν, ᾿ δὲν σὺ “δύνατο ̂  tà ἀδηλα " μάρτυρας 
ἔχειν" ἐροῦμεν, Orc ἐκ. μὲν τῷ vow? ᾿Κυνωνὸς ἢ ἀλήϑεια 

$5 τοῦ πὰραδεϊγμοξοῤῚ aceto: "δὴν. ἐέγγην, ὥσπερ xcet ἐν 

ἄλλοις πολλοῖς εὑρίσχομεν τοὺς ἀλγιϑεῖς ἀγῶνας 'βιαζο- 

μένους τὴν τέχνην καὶ εἰσάγοντάφ. thy ἀνάγχαῖα μὴ 
Ὄντα ἐν τῇ τέγνῃ" ὥδπερ iy" eor to Werk ονωνὸς 

αἰχίας τὸ ὁμολογῆσαι τὸν φεύγοντα τετυπτῆσϑαι τὸν 
᾿ 80 χατήγορον, δπεῤ ἐστὶν ἀδύνατον ἕν᾿ στόχασμῷ" ἄλλως τε 

ἀμφοτέρων τῶν μερῶν ἐχόντων μαρτυρας, sig τὸ ivay- 
τίον δοκοῦσιν ἰσάξειν' οὗ μάρτυρες, καὶ οὐχέτι προσάγον-, 

e / NX. f 
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ται οὐδὲ πίστιν ἔχουσι" τῷ yàp ig ̓δαυτῶν ἀνῃρῆσθαι 3 
τὴν. ἐφ᾽ ἑαντῶν ὠφέλειαν ἑκατέρῳ μέρει ἀνεῖλον" ἐσωϑη 

δὲ ἡ τοῖ στοχασμοῦ φύσις τῷ εἶναι ἄδηλον καὶ ἐξ aÀ- 
λων ἀποδείκνυσθαι. 
- Εἰ δὲ μὴν εἶεν 3 oi μάρτυρες. Ó μἐνιφεύγων 8 

χρήσεται ἀπαιτῶν αὐτοὺς roigóe, προσώποις" 
ἑν). λόχῳ" πᾶσι Toig περιστατιχοῖς xal ἐν τῇ τῶν. ἐλέγχων 
ἀπαιτήσει δεῖ χρῆσϑαι καὶ περιττὸν καϑ' ἕκάστα λέγειν 
τὸ αὐτὸς ἐποίησεν" " ταῦτα δὲ. δύναται δῳόδρα διαιβού- 

μενα πλατύνεσϑαι, ὅταν εἴπω, „rig ὁ δοὺς ;" τὸ τίς οὐ 40 

μονογενές ἐστι, δύναται γὰρ ἐπενεγκεῖν; ἢ δοῦλος, ἢ 

ἐλέύϑερος, ἢ ξένος, ἢ πολίτης, ἢ οἰκεῖος, ἢ ἀλλότριος, 

xci πάντα τὰ τοιαῦτα πλῆϑος ἀποδείξεων ὑποδιαιρσύμ ἐ- 
γα χατεργάζεται" εἰδέναι δὲ γρὴ, ὡς ἐν τοῖς ἀντεγχληματι»- 

κοῖς στοχασμοῖς ἡ τὼν ἐλέγχων ἀπαίτησις ἐκλείπει, καὶ τὸ παρ 15 

ραγραφικὸν ἐν τὸϊς κατὰ ἀμφισβήτησιν, ἰσάξειν γάρ | 
πως δοχεῖ ἀμφοτέρφ' τῶν μερῶν ἁπαικούντων, τότε γὰσ᾽ 

μόνον ἐμπεσεῖται, oͤre — E τῶν ἐχκαλουμένῳν 

προσώπων ποιότης ἐπὶ τούτου τοῦ ξητήματος". δύο τις 

ἔχων παῖδας ἀπεχκήρυξε τὸν ἕτερον’ μετών-ταῦτὰ tsÀtU- 30 
τῶν ἐπὶ σημείοις φαρμᾷάκὼν ἔφη neis He ἀναιρεῖ," καὶ 
ἀντεγχαλοῦσιν -ἀλλήλοιφ' ἐνταῦϑα yap ὃ ἀποόχηρυκφος 
eye, παραγραφικοῦ μοῖραν φάσκων, μηδὲν χρίεσθαι (ans 
δὲ τὴν ἀρχὴν ὧν maig* à γὰρ ἀφοχήρυκτος OUXÉTb. παῖς 

ἐν δὲ τῇ τῶν ἐλέγχων ἀπαιτήσει πάλιν τότε᾽ ἐμπασεῖται, 35 
ὅταν ἀμφότεροι διᾶζρορον ἔχωαι ^ τύχην οἱ ἀμφισβη- 
τοῦντες, xol ὃ μὲν τυραννεῖται, 0: δὲ δημοχρατείται ὡς 

ἐπὶ τούτου τοῦ ζητήματος" τύραννος ἔλαβέ τι ὡς, 00 
τήριον παρὰ τοῦ ἰατροῦ, καὶ ὑποπτεύων εἶναι δηλητήριον 
μετεπέμψατο ἀπὸ τῆς κάτω πόλεως τῶν δημοχρατουμέ- 88 
γων ἰατρόν" ὃ δὲ δέδωκεν. αὐτῷ ἀλεξιφάρμακον καὶ κατ΄. 

- 

2 Cod. ὕφ᾽ ἑαυτὸν ἀγηρεῖσθαις $ Cod. ἦεν. 4 Cod. ἔχουσι 
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eO dy trt, 'ὅτι τεϑνήξεται" ἀπέϑανεν, ἀμφισβητοῦσιν 
ἀμφότεροι τῆς TOU τυραννοχτόνου δωρεᾶς" ἐνταῦϑα γὰρ 
ὁ ἐπὶ τῆς τυραννίδος ἱκτρὸς δύναται τὴν τῶν ἐλέγχων 
ἀπαίτησιν ποιήσασϑαι λέγων. , τίνι προεῖπες τῶν πολι- 

& τῶν; TivL ἀνεχοίνωσας τὴν TOU τυρᾶάννον ἐπιβουλήν ;^ 
0- μέν τοι ἕτερος OU δύναται κίτεῖν" οὗ γὰρ οἷόν τε ἣν 
τὸν ἐν τῇ τυραννίδι ὄντα ἐξειπεῖν τὸ ἐπιχείρημα": ἡ βού- 
λησις καὶ ἡ δύναμις" φύσιν ἔχει τοιαύτην" τοῦ. μὲν 
y&Q προσώπου ἐστὶν ἀμφότερα κεφάλαια, ἀμφισβήτησιν 

40 δὲ μεγίστην ἔχεε πρὸς ἑαυτά" ἐὰν γὰρ ἡ δύναμες 5 ἐσχυ; 
ρὰ, πάντως ἡ «(βούλησις ἀσϑενὴς, ἐὰν τὸ ἐναντίον ἡ δύ- 
yop ἀσϑενὴς, πάντως ἡ βούλησις ἰσχυρά" τί δὲ ἐστιν, 
δ᾽ σαμεν, σαφέστερον ἐπὶ παραδειγμάτων' ἔσται. Τὰ εὑ- 

* δοκιμοῦντα πρόσωπα καὶ ἔχοντά τινὰ λαμπρότητα δύ- 

a5 γαμιὶν μὲν ἔχει,. βούλησιν δὲ οὐχ ἔχει᾽ ἀλλ᾽, ἀσϑενεῖ ἡ 

βούλησις, οἷον εἰ χρένοιτο Περικλῆς ἢ Μιλτιάδης ἤ τις 
τῶν τοιούτων, ἡ μὲν δύναμις ἔῤῥωται; δύναται γὰρ Ow 
τὴν ἰσχὺν πρᾶξαι, εἴ τι βούλεται, ἡ δὲ βούλησις ἀσϑε- 
γεστέρα ἐστὶν, διὰ τὸ οὐχ εἰκὸς εἶναι τὸν τοιοῦτον. βου- 

40 ληϑῆναί τι τῶν πονηρῶν ἐργάσασϑαι. οἷον εἰ χρένοιτο 
Περικλῆς προδοσίας μὴ τεμνόντων ““αχεδαιμονίων τοὺς 
ἀγροὺς αὐτοῦ" ἡ μὲν δύναμις ἐσγυρά ἐστιν διὰ τὸ στρα- 
v59ysiv, διὰ τὸ τιμᾶσϑαι , διὰ τὸ προτετάχϑαι τῆς στολι- 
τείας ἁπάσης, διὰ τὰ ἄλλα πάντα, ἃ μαρτυρεῖ αὕτῳ 

48 Θουχυδίδης" 9j μέντοι βούλησες: ἀσϑενεστέσα ἐστὶν, ov 

ἔχει γὰρ πιϑανότητα, τὸν οὕτως λαμπρὸν καὶ ἀδωρο- 

δόκητον προδότην γενέσθαι, καὶ μάλιστα τὸν πείσαντα 
τὸν "πρὸς Πελοποννησίους ἄρασϑαι πόλεμον. ἐπὶ μὲν οὖν 

τῶν ἐνδόξων, ὡς ἔφημεν, δύναμις ἔῤῥωται, ἡ δὲ βούλη- 
90 Gi; ἀσϑενεστέρα ἐστίν" ἐπὶ δὲ τῶν ἀδόξων τὸ ἐναντίον, 

οἷον. εἰ χρίνοιτο Φρύνων ἢ Aioxivng Ἵ τις τῶν ἄλλων 
᾿ἀδόξων προσώπων, ἢ μὲν δύναμις ἀσϑενής ἐστιν, οὐχ 
δύνατο yàp οὐδὲν τῶν τοιούτων ποιῆσαι, ἡ δὲ βούλησις 

' . LOyv- 
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ἐσγυρὰ Jur τὸ διωβεβλῆσϑαι᾿ τὸ. πρόσωπον" διὸ wo 

δημοσϑένης τὴν δύναμιν ἐξετάζων ἐν τῷ κατ᾽ iyi í 

ἐπειδὴ ἀδόξου ὄντος τοῦ προσώπου οὐχ ἣν ̓πιϑανὴ ἡ δύ." 

γαμις,. ἀνέμεξεν αὐτῷ τὸ uid ̓πόλεως ἀξίωμα εἰπών" 05^ 

γὰρ εἰ φαύλοϊς goods 5 "opti πρὸς τὰ κοινὰ, καὶ τὰ 

πράγματα ἐστέ. φαῦλα, OV. b πόλις ἀξιοῦται, “. καὶ τὸ" 

Φιλϑεπου᾽ “πρύσωπον᾽ εἰπών" selva. xci ᾿Φωκχξας ἀρτολώλε: 

t uiv daritog, συρηγωνίσαντο. δὲ ὀύτου "5 Oei τοίνυν" 

ταῦτα μεϑοδεύειν καὶ ἀσϑενοῦς μενούσης τῆς δυνάμεως" 

τὸν χατήγορον. Μελετῶντα ? - τὴν μὲν βούλησιν κατ᾽ εἴσα- 0 

γωγὴν εἰσαγαγεῖν, τὴν. “δὲ δάναμιν" χατὰ ἀντίϑεσιν" τὸν 
, δὲ ἀπολογοδμξνον" τὸ ἐναντίον τὴν μὲν βούλησιν κατὰ 
ἂντίϑεσιν, τὴν δὲ ὀόναμεν᾽ κατ᾽ εἰσαγωγὴν, » τὸ ἐνὰν." 

τίον πάλιν ἰσχυρᾶς οὔσης" τῆς βουλήσεως" ὑβοίωρ' vti 

στρέφειν. τί" δὲ ἐστιν. ὃ λέγε, σαφὲς ποιήσει tÜ- — 15 

δειγμα" i xgivorcó Περικλῆς προδοσίας καὶ τὸν κατή-" 
90009 ̓ μελδξοίημεν, τὴν Kei βούλησιν οὐ. τἰϑεμὲν κατὰ ^ 
ἀντίϑεσιν, ἀλλὰ κατ᾿ ̓ εἰσαγωγὴν. λέγοντες « , εἰκὸς δὲ αὖτ" 

τὸν xel βουληϑῆναι ὧδ᾽ vneonpavov au μὴ ̓ ἀνεχόμένον 
ταὐτὰ toi holloig fuv" τὴν' 02 δύναμιν nOcuey: κατὰ “409: 
ἀντίϑεσιν," ἀλλ᾽ οὐχ ᾿ἠδυναμὴν," φῆσὶν." νἡπροδοῦναν," 

ἐπειδὴ εὔπορος. ἡμῖν. σφόδρα ἡστὶν ἡ Aog" "e δὲ 3 AL... 

ὀχίνης κρίνοιτο, ᾿ τὴν tv βούλησεν. ὡς" d» υἀντυϑέσει,: 

— oðx ἠβουλόμην,“ τὴν δὲ δύναμιν *eT εἰσαγωγὴν, 

ὃς ὁ ̓ Δημοσϑένης, X té εἰκὸς αὐτὸν δυνηϑῆναϊ "osa 3g - 

βευτὴν- ὄντα" “. αὕτη. μὲν" οὖν 4j φύσις. tiv. κεζραλαίων. 
κατασχευάζεται, καὶ κυρίως μὲν 7 βούλησις; ix yvtpoxat- : 
αρχτικοῦ καὶ συμπερασμάτικοῦ᾽ xal ἔστε τὸ σροχκαταρ-" 
χτιχὸν μὲν τὰ φϑάσαντα: γενέσθαι, τὸ δὲ συμπερασμανν 

τικὸν τὰ ̓ ἐπιφὲρόμενα, οἷον ἐπιγραφὴ ̓  ψήφισμα καϑό- $87 

8 De fals. leg. p. 550. — Cod. χρῆσϑαι. 6 Cod, συνη- 
γωνίσατο δὲ, οὕτως. Ὀοττοχὶ ex Dem. 1.1, . 7 Cod, μελετῶν: 

8 Cod. εἰ δὲ ἂν. — Cfr, Ald. p. 365.1.5.. . τ᾽" 
Βἰδεογιῦ. ὃ .9 



129, ^ — ZRUATPOX.ELS VEN. 
jav. 4ημοσϑένει Δημάδης ἀντειπὼν οὗπ ἔπεισεν" — 
84 κατιὼν ἐπὶ τοῖς ὁρίοις: τῆς χῴρας Δημκοσϑένης μεκρὸς͵ 
ἀόκχϑλευτος καὶ λρίῳσται, Δημάδης" ἐνταῦϑα. οὖν ἡ βού-, 
λωσις" ex προχαταρχτικοῦ ἐστι διὰ τὴν φϑάσεραν. ἔχϑραν, 

πιδιὰ τὸ «ἀντειπεῖν. καὶ μῇ "agg; NT τὸ «πολλάκις, ὑπ΄. 

| eig oii κρυϑηναμγ, διὰ τὰς ἐεχεχημένας, ὑπὰνηοῦ χλοπὰς, 
d τὸ δέος τῆς' “ἑτεροδοσίας οἰκὸς derusin doge dun- 
πρρᾳσματικοῦ. δὲν ἵνα εἰς τὸ AoyaQv μηδέχα 4 ipe. tov. ἔκανη 

T40UMSVOY , ive ua τίς σου ἀρτηγφρήσῃ". 366, gl. ιδέξε ὧν 
48 ἔκαϑεν Δυηβοσϑένης καὶ. οὗ Aot, 1 7 C OGBH Xe. o» 

μὲν, βούλησις οὕτως" «ἡ -δὲ (vote, e xpi ὁ ̓“ξρμογένης 

gan ix TQV παρακολενϑούντων τῷ — τουτέστι 

τῶν, ἐγχωμιαρτικᾷν, καὶ «εἰ. μὲν ὡρισμένον etg. τὸ πρόσω- 

πῃν.,. πάγνζα. ἐμπεσεῖται σχεδὸν, εἰ δὲ. «ἀὐριφξόμῳ, τὰ μὲν. 

15 ἐγχωμιαάξιχα οὗ -δύπαταρ ἐμπεφεῖν κι διὸ, χαὶ. ἀσϑενεστέ- 

gáv ἔχει τὴν δύναμιν. ἀναμίξακτες δὲ αὐτῷ. τὰ — ἀρ- 

27€ exor τέλοψαᾳ χατασκεψάζομαν αὐξῷ δύχαμεν, οἷον ὥπερ 
ἔφην; ' 6b κρίνοιτο. Aloxivv τὰ ἐγκωμιαστικὰ, πῴνται καὶ 

^ elg, βούλησιν “αὐτῷ καὶ εἷς δύνάμρι. συντελεῖ, εἰς βφύλῳ- 
30. 0 . . MEI ὅτι, ἠβούλετο. εὐτφλοῦο. πατρὸς. ὧν δαὶ οὐδὲν 

δεινὸν ἡγεῖτο, τὴν. προδοσίαν, ὅτι 9 καὶ ὁ. πατὴρ αὑτοῦ 

 nünóchuy, ξύλου καὶ παίδων «ἀνείχετο" καὶ. ἢ μήτηρ αὐ- 
vov ̓ βμπᾳύσα «ἐκαλεῖτο. καὶ τυμπιωίστρια ἦν, καὶ ἕκαστον 

ECT Arona tain εὐ δὲ víóg πλούσιος. ἐπειδὴ αἱ 

28 xoa. πριάτητες, οὐΧ ἰσγυρᾳί εἰσι χαϑ' ἑνὸς. εροφερός-,͵ 

μᾶναιν" ὅτων χά, εἴπω V 506 πλούσιος“ χοινὴ- ποιότης. ἐστὶν 

xot οὐκ κἀφψεξ meos ἀπόδειξιν , ὅπερ Ἑρμογένης φησὶν, 
ὁ πλοῦτος . a gf ἢ ἢ ἐπαϑυμία , ἀλλὰ διαναμίγνυτᾳι 

τὰ. ἀπ᾿ ρχῆρ ὥχρι- τέλους, ἵνα. ἐκ τοῦ νῶν πεπραγμένου 

δρτὴν βούληαιψ. αὐτῷ καὶ «τὴν δύναμιγ χατασκχευασωμεν" 

εἰδέναι δὲ y χρὴ ,) ὅτι οὔτε ἡλικία , Οὔτε πλοῦτος ἐγχωμια-- 

. Poat ez "Cod, habet oves. 1. 22, ἠνείχετο. - Ad rem εἶτ. 

Dem. pro cor. p. 270... ΄.. ες 
Q . ᾿ 
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crux ἔστε, καὶ κακῶς ταῦτα Ὁ Ἑρμογένης ἐν τοῖς. Eoo 

paerorixac ἔταξεν εἰπὼν, „tł τό τῶν ἀορίστων ῇ, ἀπὸ TOU» 

TOP τῶν ἐγχωμιασειχῶν δεῖ ποιότητα ποιεῖν τι ἄρα“ 
κατιὼν δὲ xol ἀριϑμούμενος τὰ xepoÀowr τὰ byxoputa 
στικὰ ταῦτα οὐκ ἐντάττει,. καλῶς. δὲ προσέϑηχε,,, ὅτε $ 
δεῖ *? τὴν βούλησιν xoà τὴν δύναμιν OU μόνων τῶν XOte — 
νομένων" ἐξετάξοον προσώπων, ἀλλ᾽ ὅσα ἔχει τὸ σερόβλης 
μα παντῶν τὴν βούλησιν ἐδετάξειν" “ καὶ περὶ" μὲν. fov. 
λήσέως καὶ δυνάμεως ταῦτα. 

Ta an ἀῤχῆς ἄχρι τέλους ἐστὶ μὲν ὡς ἐπὶ 40 
τὸ πλεῖστον τοῦ κατηγύρου,. τίϑησι δὲ αὑτὰ χαὶ 

κοινὰ Ἑρμογένης" ηὕρηται δέ ποτε καὶ μόνον τοῦ φεύ- 
γοντος, ὡς ἐπὶ τούτου τοῦ ζητήματος" τρεῖς. τις ἔχων 

σταῖδας τὸν ἕνα νόσῳ ἀπέβαλε καὶ πολέμῳ" ὃ δεύτερος ** 
ηὕρηται ἀναρτῶν ἑαυτὸν, ὃ τρίτος παῖς ἐπικαταλαβὼν uà 1$ 
διεκώλυσε xoà φυλαχὴν αὐτῷ. σαρεχαξέστησε". μετὰ ταῦ: 

τὰ ἑεροσυλία. γέγονεν ἐν τῇ πόλει, καὶ ξητούντων τῶν 
ἀρχόντων αὑτὸν ἐπιδίδωσιν Lg “ερόσυλον" «καὶ o παῖς 
ἀντιλέγοι" . ἐνταῦϑα γὰρ πάντα τὰ πεπραγμένα , ἅπερ 
ἐστὶ τὰ ἀπὶ ἀρχῆς ἄχρι νέλους, ὑπὲρ αὐτοῦ ἔστιν" «ἢ τὸ 30 

y&p λύπη '"χαὶ ὃ πρῶτος xob δεύτερος 'ϑάνατάρ καὶ τὸ 
ϑελῆσαι, ̓ ἀναρτῆσαι ἑαυτὸν. χαὶ τὸ φυλάτεισϑαι δείκνες 
σιν. αὐτὸν ἐρῶντα. ϑανάτον καὶ ταύτῃ ἀφορμῇ χρώμενρ»" 
εἰδέναι "δὲ χρή; » ὅτε οὐ μόνον τὰ πεπραγμένα. ποιεῖ τὰ ὁ. 

ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι, τέλους, ἀλλὰ. δὴ καὶ ἀπὸ σῶν δὴ. "$- " 
πραγμένων, ὡς 0 Δημοσϑέψης ** πεποίηκεν, ,ὅτι οὐ προσο 

ἤλϑες τῇ βουλῇ, οὐκ εἶπες, ,, ἄπιστος, γόης, φοβερὸς» 
φυλάτεισϑε 15 τὸν ἄγϑρωπον, οὐχ δρᾶτα. ἃ πεποίηκεν. 
ἐμὲ,“ “ταῦτα γὰρ οὐχ ἔστιν Ex τῶν πεπραγμένων, ἀλλ' 

40 Cód; δὴ. . 11 Cod, τὸν». δεύειρον, . 42 De fals. leg: 
p. 574. iyi. δ᾽. — * λόγους ἐζήτουν παρὰ χούτου, a Ur μὴ πε» 
πρακὼς citi» ἦν “- c τὸν, δ᾽. ἄνϑρωπον,. ὦ ἄνδῥες lO. φυλάττεν 

σϑε, ἄπιστος, γόης, moyngóg etc. 48 Cod, φυλάτεισϑαρ,. 

mE 9.. 
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λήψεως δὲ μὴ. ἐμπεσούσης. οὐδ᾽. ἂν μετάληψις γένοιτο, 

&y* ἡ γὰρ μετάληψις. δύσις, ἐστὶ τῆς ἀνειλήψεως. 
| Καὶ ἐὰν «τὺ ἕτερον μέρος τῶν ἀντιδίχων 

- ὁποτέρφ᾽ X 0i ὄὅεται" ἐπὶ στοχασμοῦ καχῶς σφόδρα 

$ rovro εἴρη 'a&, καὶ ἀδύνατόν “ἐστι᾿ TOV. φεύγοντα XCT- 

ἥγορον ἱμεεαλήψεν. χρησασϑαι" εἰ γὰρ n φύσις ἐστὶ τῆς 

μεταλήψεως τὸ μεταλαμβάνειν τὴν τοῦ" φεύγοντος ἐξ. 

οὐσίαν, πῶς. 'δύναταε. χατήγορος τούτῃ χρησασϑαι; ovx 

ἐχρὴν οὖν εἰπεῖν οὑπότερον τῶν μερῶν ,““ ἀλλὰ, τοῦ φεύ- 

10 γοντος ταύτῃ χρωμένου ὖ διώκων τῇ μεταλήψει χρήσε- 

Tii ^ ἐν τδὲ΄ ἄλλαις στάσισιν σπανίως τῷρηται" ἐν τῷ 

τόπῳ οὖν τὴν αἰτίαν. .ἐροῦμεν. | 

H petas ages τῆς αἰτίας ἐστὶ πρὸς τὰ ἀπ΄: 

ἀρχῆς ἄχρι τέλουξ, 5 πρόσϑεσίς᾽ latur -ἀνειπροϑέ- 
45 σέως, ἵνᾶ ἦ Ü κατὰ τῶν ἀπ’ ἀρχῆς ἄχρι τέλυυσ: ἀντὶ τοῦ. 

διὰ τῶν dem ἀρχῆς. i213 téAovg ἔχουσα. Tp )ένεσιν" 

| αὕτη γὰρ δίδωσι τὸν. τόπονν. τῇ! μδταϑέσει τῆς αἰτίας,. 

ὥσπεοὺ ἐν τοῖς ἀνωτέρω εἰρήκαμεν. QM 

Ἐὰν ἐν λόγοις n, κατὰ ῥητὸν xad διάνοιαν 

0 ἡ μεύάϑεσις τῆς αἰτίας γίνεται, dev δὲνἐν ἔργοις, 

χαϑὼς. 'προειρήχαμέν», ἣιι πρὸς. τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους 

; ἔχουσα" αὐτὴ δὲ οὐκ “εὖ, ἔχϑι 7 ἐξήγησις" πάντα. γὰρ 

τὰ τοῦ φεύγοντος κεφάλαια. elg λύσιν τῶν ἀπ᾽. ἀρχῆς͵ 

, ἄχρι τέλους εἰσίν" ἄμεινον οὖ». πρὸς τὰ ἀπ᾽ ione o 

25 Ze τέλους“ ἀντὶ sob ,γδιὰ : ᾿τῶν. ἀπ᾿ ἀῤχῆς 'ἄχρι τέλους 

᾿ς τὴν' γένεσιν. εἧς ποιόνητος᾽ εδεχόμενω ,'* χαϑὼς xoi τὰ 

ἑἕξης περὶ αὐτοῦ Aya. X0» μὲν ἐν. λῤγοις d κατὰ ὁπεὸν" 

καὶ διάνοιαν" yivereitz perdere τῆς. αἰτίας, “ὥσσεερ᾽ 

τὰ ἀπ᾿ ade" ot τέλους. v éyromas, ὅτι τοῦτο Ü'éker: 

80 λέγειν, Ove τὴν φδιῤτητα ἐκ: τῶν am ἀρχῆς e ser TAóbs. ?* 

᾿ εἶναι. emm, 
—M——— 

- 
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|^ $30 εὖ abest a cod, ^ Lacuna ein i in. ΣΝ . -- * 

C. 



] EPMÜIÉNOTS TEXNHN EA B... 

τ᾿ UNYy qi forore? sr xd SM ſered ϑ'εσεὰ 
τῆς αἰτίαν ἐξετασϑήσετα," εἰδέναν *i SP χρὴ 

ὅτε χατὰ πάσας" τὰς "ἀντιϑετεκὰς, ᾿ἐξετάξεναι"; 4 xU 

ταὐτὸν" 2 “πλειόνωῃ εὑρισκομένων ἢ μιᾶς: ὃ μέντοι *Eó3 

joy try “τοῦτο; ἀγνοήσας Ζέγει, τὰ μὲν ἐν πάϑεσιν ἀν À 

ἀρχῆθ᾽ γον rove. ivy yrügovWwag ieu; io τοῦ ages 
θῶντοξ d τὴν ἀχρόπϑλεν' γέον᾽ πλουσίου dexotovtos, E. 
δὲ ἐν fpe Ü'erixog, ̓ ἀγνοήσάς Y Ori τὸ S eriXoc xot 

àvriatadiv Sot," πᾶς γὰρ &viiótadiy ἐργαζόμενος: ἕπολὰ 
γον. ftot? 700 noy Dérrog- αὐτῷ, ὃ ὀνόμάξει͵ avrog ana 

Vot. ϑετιχῶρ. " ἐῤγαούμεϑα: οὖν τὴν αἰτίαν ̓μερατιϑέντερ 
üg TO — D3 vÓ ἀνυνδύϑυνον, εἰς. τὸ “ἐνάγείον 2y3 

κληϑηνὰν᾽ “δυνάμενον. Fig μὲν "τὸ —R im^ ἐρημίας 
. Τίς ηὐρἔϑὴ χὰ» ἡμανῥένον ἘΤΩ͂Ν Ub xolverat· τἀπὸ 

'ϑηρίου ydg qijoW: obo εἰναὶ ἡμαγμένον" εξ δὲ τὸ; ἀμεῦ- 4Ὁ 
Svvov , q* στέργειν» Voveig 4) Xupotéy ," ἢ" Dixérag vroéx 

. qi, ἢ δέβειν : Dolo , πάντα. yop ταῦτα πνυπεύδυνθ 
ἐστιν; Giov govéyag" Ὕις" 20i τῶν ̓ἀνδροφδνων χρῆται 
καϑαρσίοϊς Ὁ Ld xpiv?Pat φόνου" ἐνταῦϑο; JD: "ἀνυπὲύν 
ϑυνόν᾽ φησι rò δεισιδαιμόνίας ἕνεχεν συνεχῶς" χαδϑαϊῤῥὲ- 20 
σϑαι" τὸ παρασίτους τρέφειν ἀνυπεύϑυνον᾽ ᾿ὡμολόγηταδ, 
Eig τὸ ἐναγλίον͵ δὶ S XRorflimty τις ἀλλοτρίᾳ" γυναικὶ ἐν 
ἑαυτοῦ " ̓ χλῆρον, ry papa" ἔν ταῖς διαϑήχᾶις y ὅτι' πρδὲ 

μοιχεϊαν" boi οὐχ ϑηγχουδεν" χαὶ χῤίνεταϊ" μδὶχείας a 
ταῦϑὰ yàp 1 eta desee! "5e αἰτίας ngos τὸ ἐναν ον as 
— xo Jejrür Pie Dirtoi τῶν ἀπ’ ΟΝ 

^ €(€w*7 d 

— πλείονες τὰς HE ede τῆς ἀἰτίας Ὁ kot ' hénAd- 
γημένας, ὅταν ἐξ v “ἕτερος Ἡδποίηχεν y "xpi; dj, ὡς 80 
—— à. (n3 M LN eme a. QROUS uiv 

1 Cfr. AM, p. $888. 1. 10, 2 Cod. κατ᾽ - αὐτόν, Ah. 
κατὰ TGVUIÓY, $ Cod, s — 4'Cod, κλήρομόμονέ. KA, 1, 50, 
κλῆρον. | 
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ἐπὶ τοῦ :τριφαριστέας" ἐρεῖ, γὰρ ἥ. διὰ φϑόγον. ftenævi- 
ζομένους 7 διαβολὴν. : ἐμποιῆσαι βῳᾳυλομένους 3 προτρεα 
πομένοις ταῖς παρ᾽ ἑαυτοῖς. αὗται δὲ πλείονες μέν εἰσιν, 

ἐναντίαι δέ πως ἀλλήλαις, ἢ ἣν δὲ, λέγει, ὅτι ἂν ἀφ᾽ ὧν 

6 αὐτός τις ἐποίῃσε πλείονες εὑρεϑῶσιν μεταϑέπεις, ἀναγ- 

xoiuy ἀχολούϑως αὐτὰρ. εἶγαι ἀλλήλαις, ἀφ. ἐπὶ. ταῦ, γί- 

ἀτὼρ μεταιτοῦντορ. ἀνάγκῇ͵ γνῶναι, ὅτι ventos, καὺ 
ἀφ᾽ ὧν αὐτός Tig ποιήσας χρίνεται, πλείονες raíces 

αἰτίας xoà οὐκ exolov Oo, ἀλλήλαις i ἢ ἔχουσαι πρὸς éav- 

49 τὰς ὅλως σχέσιν ἢ κοινωνίαν, ὡς ᾿ ἐπὶ τούτου͵ τοῦ. ξζητη- 

ματορ" Σ ἄσωτος καταναλᾳσας. τὴν οὐσίαν ἠχόρασεν ὀρει- 
γὸν “χωρίον καὶ βάρβαρα ἀνδράποδα, χαὶ ἐν αὐτῷ; δεαι- 
τωμέγου αὐτοῦ. qu, γίψεται. λῃστῶν ἐν τῇ χώρᾳ. ̓ἀνελ- 
ϑάντων" οἱ στρρτηγοὶ ἐν τῷ χωρίῳ τὸν μὲν πλούσιον 

a5 οὐχ εὗροκ, τὰ δὲ ιἀνδράποδᾳ,, καὶ ὅπλᾳ χυνηγετικα κατ- 

ήγα)ον"" μεταξὺ Tes ὁδοῦ ἐπέϑεντο καὶ τρᾳυματίσαντες 

aL ̓ϑεράποντες, τοὺς στρατῃγοῦς, ἔφυγον, xci xpiverqu. 9 

ἄσωτος λματείας" ἐχταῦϑα. πρὸς, ἕχασταν τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς 

ἄχρι τέλους. διάφορός, ἐατιν ἡ “μετάϑεσις' τῆς αἰτίας " τὸ 

40 μὲν ὀρεινὸν. χωρίον ὅτι ἔλαττόν ἐστι. τιμῆς, καὶ αὐκχ fi- 

᾿ς βούλετο ἐν náAs εἶναι αἰσχυνόμενος" τὰ δὲ βάρβαρα av- 
δράποδα , ὅτι πρὸς ἔργον. καὶ. κάματαν ἐπιτηδᾳφτερά 
ἐστὶ, τὰ δὲ ὅπλα τὰ κυνηγετιχὰ «διὰ τὸ ἐν ὅρεσι, ϑϑηρία 
εὑρίσκεσϑαι, τὰ δὲ. ἀνδράπῃδα. ἐπιτιϑῇναι TQ στρᾳξηγῷ, 

35 διὰ τὸ μὴ ἐπιγνῶναι τὴν αἰτίαν, ἐφ᾿ * ἄγονται, ὡς βαρ- 
βαρα" τὴ δὲ. ἐπιϑεῖναι στρατηγὸν XOT αὑτοῦ. ἐπὶ τῷ χω- 

eo» ix διαβολῆς gno. τῶν. ἐχϑρῶν. τοῦτο γενέσθαι. 

pras πλείους μὲν. αἰτίας. μεταϑέσεις εἰσὶν, «οὐδεμία δὲ 
πρὴς τὴν ἄλλην ἢ ἔχε gaéom.. Aareowgvatope» i δὲ τὴν με- 

s ταϑεσιν τῆς, αἰτίᾳς τὸν κατήγορον. «δ ολετῶντες: προσώπῳ, 

τόπῳ͵ τρόπῳ χρόνῳ , αἰτίᾳ) ἢ πᾶσιν ἢ τισίν" “τοῦ | μὲν 

SC 5 οἷν AM. p.e 89... Ὁ 00s. - n 
"- 
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ἀτὰρ ̓ κέρυ τοῦ. ξωμάξοντος εἰς. τὴν". εἰρκεὴν, xol βοῶντος 
»ϑαρσεῖτε λυϑήσεσθε". “ εἰπόντος, ὅτι ἐλέῳ. χαὶ παραμυς 

vig TOV ιδεσμωτῶν, «ἀπὸ τοῦ προσώπου χαξασχευάξεται, 
ὅτι οὐδέποτέ γε. τὸ τῶν πλουσίων καὶ TÓ: τῶν νέων πρόσ- 
ὠπον ἕτοιμον πρὸς ἔλεον" xoi ἀπὸ τοῦ τῶν δεαμωτῶν $ 
προσώπου, ὅτι οὐδὲ ὥλως τοὺς ποχῃροὺς xai μεμισημές 

yovg τῷ δήμῳ. καὶ τοῖς νόμοις eu, δεῖ ἐλδεῖν.,. | οὖς ὁ δῆ- 

μος οὐχ ἡλέησεν" ἀπὸ. di τοῦ τόπον, οὐκ ἐπὶ τὸ δικα- 

σεήριον βαδίζοντα, ̓  ἀλλὰ γνώμην κατὰ" σαυτὸν" ἀπὸ δὲ 

τοῦ χρύγου, οὐ νύχτωρ ἀλλα. ps8. ἡμέραν ἐπὶ τῶν δεσ- 10 

qoquAaxuy διαλεγόμενος". ἀπὸ τοῦ τρύπον, οὐκ ἐν τῷ 

ἐπαγχέλλεσϑαι αὑτρῖς, ἀλλ' ἐν τῷ ἐπικουρίαν τινὰ παρ- 

ἔχειν, ἢ διὰ χρημάτων, ἢ. παρακλήσει, τοῦ δήμου, ῆ 

ἑτέρῳ pn toa * ἀπὸ δὲ: τῆς αἰτίας, οὐ TOLGUTE, ai- 

Thy, δὲ πρ καὶ αὑτὸς" ἐγχληϑήσῃ. 5 | 

'H ned erg; ἀπολογία: ἀν τιστρέφουσά ἐστι 
πρὸς τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι. τέλους ὃ γὰρ ὁ χα- 

᾿τήγοροβ, φησὶ , προτείνεται, ᾿εἰς ἀπόδειξιν τοῦ γενέσϑαι 

τόδε τι, αὐτὸ τοῦτο ἀπόδειξιν. Q φεύγων roi. μὴ γε- 

i 

ii 

γέσϑαι mporsveras" Ὁ yaQ λέγει» ὅτι. eq οὗ ἀφεώρας 20 

xai ἐδάχρυες. τυραννῆσαι ϑέλεις, ἐρεῖ, ὅτε xel μὴν εἰ 
ἠβουλόμην τυραψνήσᾷι ; ἐφηλατίόμῃν δημοσιεῦσαι τὴν 

γνώμην καὶ οὐκ ἐδάκρυον", καὶ αὗται μὲν ἐπὶ τῶν ἀν- 

τιστρέφειν δυναμένων" ὅταν δὲ ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἄχρι τέλους 

ἀκῤόλουϑα 7; φησὶν, τῷ ἐγκλήματι » «τότε. εἰσάγεσϑαι 25 

τὸ οὐκ ἀντιστρέφον κεφάλαιον, ὡς ἐπὶ τούτον τοῦ ζη: 
τήματορι σχηπτοῦ χᾳτενεχβέντος. εἰς τὴν “Περικλέους 
οἰχέρίν: ηὕρηνται χίλεαι παψρπλίαι καὶ κρίνεται Περι- 
χλῆς͵ τυραννίδος ἐπεϑέσευ)ς " ἐνταῦϑα. γὰρ ov. δύναται 

enti», (καὶ μὴν δὲ so eov τιραννῆσαι, ὅπλα. οὗ παρεσκεὺς- 80 
αζόμην᾽ “ ἀναγκὴ γὰρ τοῖς τυραννεῖν ἐθέλουσιν ὅπλα 

"PUT ἐγῤΛληϑθείσῃ:" Aldi pi 850. 1, 93; ἐγκλεισϑήσεται, 

^ 

N 
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παρασχευάζεσθαι, ἀλλ᾽ ἐρεῖ τὸ ἀκόλουθον; "ὅτε oi μὲν 
»ἰαρασχευαξόμενον᾽ τυραννῆσαι ὅπλα παρασκευάζονται , 

óv πᾶς δὲ ὁ παρασχευαξόμενος ὅπλα. τυραννῆσαι προ- 

ἤρηται, 7 -χαὶ ἐπανατρέχει εἰς τὰ τῆς μεταϑέσεως τῆς 

. αἰτίας" κατασχευζζομεν δὲ τὴν πρϑανὴν ̓ ἱπολογίὰν ἥ 

τοῦτο λέγοντες, ὅτε μάλιστα διὰ τοῦτο oUx' εἰργαξόμην, 

ὑποπτευϑήσεσϑαι " ̓ ἀρϑδοχῶν,' ἢ trigov'. ὦνϑ' ἑτέρου 

λαμβάνοντες,᾿ τὸ μὴ ytyoroe ἄντὶ )εγενημένου τρόπον 

τινὰ ἀντὶ τοῦ ὑπευϑύνου ἐπὶ τὸν" ἀνδεύϑυνον" οὐκ 'ὰν 

40 ἐποίησα ἀλλὰ awe; οὐκ ἂν ἐδάκρυσα, ἀλλ᾽ ἐστέναξα. 

aparte ἦν οὐχ ἂν ἐνόησα, ἀλλὰ διὰ. φίλου ἐμήνυσα" 

7 πρόσωπον ἀντὶ προσώπου, οὐκ ἂν "ἐγρηδσάμην TOU- 

τοις συνεργοῖς, ἀλλὰ τοῖς ἔλαττον ? ὑποπτευϑησρμιένοις, 

' — οἷον -οἰχέταις ἢ ξενιχῇ δυνάξεει " ὴ τόνον ἀντὰ TO ov, 

45 ὡς ὃ τοὺς ἀποχηρύχτους τρέφων ἐπὶ rois "Üpibec τῆς: 

θαξ οὐχ ἂν ἐν αὐτῷ τῷ τόπῳ, ἀλλ᾽ iy $téeoic Bia 

ἧττον ὑποπτευϑήσεσϑαι ιδυνάμένοιβ, οἷον οὐκ ἐπὶ "τοῖς 

ὅρίοις ἀλλὰ πῦῤῥωθεν," ovx ἐπὶ τῆς "πόλεως ἀλλ᾽. ἐπ᾿ 

ἐρημίας" 7 ἀπὸ ̓ χρύνου,᾽ olov EUR γύχτωρ, ἀλλὰ μεϑὲ 

20 ἡμέραν, ἢ οὐ yÜv, αλλ ὕστερον" ἀνασλενασϑήσεται δὲ 

ὑπὸ τοῦ κατηγόρου πάντα. ταῦτα τρισὶ Ἑούτόιρ, ἀγνοίᾳ, 

ἀνάγχῃ, τύχῃ" ὕταν “γὰρ: Ay, ὅτι Uy. εὐ ἤϑελον TU- 

θαννῆσαι, οὐχ dv' ἐχώμαϊξον," οὐκ. ἂν οὕτως ᾿ἐδημοσέευον 

τὴν γνώμην, 5. οὐκ ἂν ἐδάχρυον, ἵνα ἐλεγχϑὼ" Wy o 

55 “μὲν, ὅτι οὐκ εἰχες ὥλλως᾽ αὑτοῖς" ̓δράλεχϑῆναι ov φυλᾶτι 

τόντων τῶν δεσμοϊρύλάκων" τύχη᾽ δὲ, ὅτε ἢ τύχη᾽ τῆς 

πόλεως ἐξήγαν Εν σὲ πρὸς τὸ". μη εἰς ἔργον᾽ ἀχϑῆνκε. τὴν 

κατὰ τῆς pom ἐπιχείρησιν * xca ἐπιχειῥήματα!ο cuya 

ἐρεῖς χαὶ παραδείγματα), ἐν οἷς χαὶ ὄχοντες πράττουσιν 

ἀρ xa d^ ἑαυτῶν" ἀγνοίᾷ᾽ δὲν" "ὅτι of: ἐπιϑυμοῦντές vivoe ὕλην 

E 20r cw 6. us t ἀμ τε 

C Qd GPs reedemes; ᾿ς Bnny ἐαρῃραῖ οκ, AM, » 405. 
^ Y 14. 
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τὴν γνώμην. πρὸς 'πὴν ἐπεέϑυμίαν. ἐξάγοσσιν! ἀγνοοῦντὸς 
βλαβερὰ ἑαυτοῖς πσιοῦνφερ.". W 

Ἢ κοινὴ ποιότης οὗ ᾿ἐπίλογοι οὐσιν καὶ αἱ 
δευτερολογέαι" ἐνταῦϑα:3Ξ. περὶ πάντων éniAóyoy ὃ 
τεχνιχῦς διωλαῤιβάψει καί φησιν, ὅτε τοπεχὼς αὐτοῖς ὃ κα- ὅ 
τήγορον xoa mure; καὶ προςτίϑησιν Ναὶ τελεχὰ. καρᾷς 

λαια.' εἰδέναι δὲ δεῖ, ὅτε οὐχ ἀναγχαίωςξ πάντα τελικὼὰ εὖν. 

οἰσκεταε' χερῥάλριιαγ" ἀλλὶ οὐδὲ; ὅλος, κεράλαιά ἔστιν, ἀλλ᾽ 

ἐνθυμήματα novra ταῦτα, xol 0» x τῆς Δημοσϑὲνικῆς 
δεινότητος xol. περιουσίας ἱξστὰ vevoruéra v φησὶ δὲ αὐτὸς 10 
ταῦτα δύνασϑα. τοῖς προριμίοις καλὼς" σφόδρα" δύρ γὰρ. 

μέρη dori τοῦ λόχου, παϑητιπὸν καὶ βιρδεικτιχὸν, καὶ 
τὸ μὲν. ̓παϑητικόν ἐστι τὰ τῇ προοίμια καὶ οἱ ̓ἐπίλογοι» | 

iv ἀμφοτέροις γὰρ πάϑος τι ἢ κινῆσαν ἢ ἀποβάλλειν En- 
τοῦμεν" τὸ δὲ ἀποδειῤτικὸν Ob «ἀγῶνες καὶ οἱ ἐπίλογοι καὶ 18^ 
τὰ προοίμια" τὴν δὲ διαφορὰν" αὐτῶν. ἄριστα ὁ τεχνὶχὸς 
ἐμήνυσεν" καὶ τὰ μὲν “φάλαια τ ταῦτα καὶ ῇ τῶν v xij. 
λαίων διαίρεσις. 000m Ps A 

Εἰσὶ à καὶ ἁπλοῖ τινες ἀτελεῖς: στοχα- 

σμοὶ καὶ διπλοῖ τινὲς ἀτελεῖς" toy στοχασμῶν εἴς tj) 

δη πλείονα, καὶ πρῶτον μὲν αὐσῶν ἁπλοῖ, oi: δὲ διπλοῖ, 
οὖ δὲ συνεζευγμένοι, οἱ δὲ συμπεπλεγμένοι ,' οἱ δὲ ἀντεγν. 
λληματιχοὶ, xal μετὰ τούτους ἕτερα εἴδη, οἱ παράδοξοι, . 
οἱ ἀπὸ γνώμης, οἱ "ἐξ ἀπάτης, ol: ὁρικοὶ xol ἕτερα λεπτόν 

΄ Tia τούτων. μετὰ τὴν τούτων διαίρεσῖν ἐροῦμεν; ἐχεῦνα og 
γὰρ τὴν αὐτὴν' "ip τοῖς ἁπλοῖς yet διαίρεσιν, ποιῦς. 
τη "δὲ τῆς. ̓ Ἰατασχενῆς διέστηχε" "τῶν ἁπλῶν δὲ xai 
τῶν BAOv οἱ μέν εἰσὶ 'τέλειδι᾽, “ οἱ δὲ ἀτελεῦφ y; ood 

τέλειον μὲν οἱ zwi: ἐρόδιηνον xw πράγμα ἐχηνεεῤ don 

γύμενον, ἀτελεῖς, δὲ οἱ ἕν' τὸ τούτων ᾿ἔγοντεὰ δόρεσναν' ἢ 3o 

ἐσαάξζον" ἀόριστον. μὲν ἐν τοῖς : ἀπλοῖς, Jod Gov: δὲ d to. 

RR gars anui 1o QUU Erie st: rr Mt ut abus p EF 
1 Cfr, Ald, p. 44& 5. Cod, jw . 3 xol Cod, om., 

* 
NN 
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διπλοῖσι καὶ" παραδείγματα τῶν. μὲν ἁπλῶντδ'παῤιστάμε- , 
yog τῷ »εοσαγεῖ σαματι καὶ φόνου φεύγων" ἐνταῦϑα 
γὰρ τὸ πρύσωπων. ὃν ἀτελὲς ἀπὸ προσάπαυ τὸν στοχα- 

σμὸν ποιεῖ ἀτελῆ, καὶ ἀνάγχη ἐχλειπεῖν τὰ ῳχειωμένα τῷ 
᾿ς προσώπῳ χεφάλαια, & προειρήχαμεν ἄνω" ἀπὸ δὲ πρά- 

ματος, 0 ἄσωτος ὁ χρινόμενος ἐπὶ τῷ πατρὶ. ἀφανεῖ γε- 
ψομένῳ" ἐνταῦϑα γὰρ οὐδὲν ὥρισται, ὁ ποιήσας ὃ ἄσω- 
τος χρίνεται, ἀλλ᾽ ἡ TOU. προσώπου ποιότης. ἐστὶν. ἡ παρ- 
ἐχουσα σύστασιν» τῷ ζητήματι᾽ καὶ περὶ μὲν. τῶν ἁπλῶν 

4Ὁ στοχασμών ταῦτα, σαφὴ γὰρ τῶν ἁπλῶν xol τελείων na- 
eati yuere* τῶν δὲ διπλῶν ἀτελὴς μὲν ἀπὸ προφώπου 

οὗτος" δύο ῥήτορες. πρεσβεύσαντες πρὸς τίρεννάν xo 

ἐπανελθόντες πεφώραχασιν ἀλλήλους, ὃ piv χρυσέον xa- 
τορύττοντα, ὁ δὲ παρασίρεσβείας ἀπολογίαν γράφοντα, 

45 xai χατηγαροῦσεν. ἀλληλων" “ἐνταῦϑα μὲν γὰρ τὰ. μὲν 

πρόσωπα ἰσάζοντα κρίσιν. ὀὺ δέχεται, ἀλλ᾽ ἀνάγχη &xÀsi- 

JW τὰ TOU προσώπδυ: κεφάλαια, ῥήτορες γὰρ ἀμφότεροι 

χαὶ ἡ ποιότης ἴση, τὰ δὲ πράγματα ἐναλλάττοντα τὴν 

ζρίσιν ἐπιδέχετ αε΄΄ ἐπὲ 'δὲ τῶν διπλῶν ἀπὸ πραγμάτων" 

9 ἀριστεὺς τέϑνηχεν *. ἐπὶ σημείοις φαρμαχων μητρυιὰν 

ἔχων cl αἰχμάλωτον παλλακίδα, χαὶ ἀντεγκαλοῦσεν ἀλ- 
λήλαις, ἐνταῖ ϑα' γὰρ ἢ μὲν τῶν προσώπων διαφορὰ τὴν 

χρίσιν ἐπιδέχεται, πρᾶγμα δὲ παρ᾽ οὐδετέρας τῶν χρινο- 

μένων πέπρακται, διὸ ἀτελὴς ἀπὸ πράγμάτων ἐστέ" ὃι- 

255AoU δὲ' στοχεισμοῖ τέλειον παράδειγμα" ἤρα ttg μδιρα- 

iov καὶ ἀπετύγχανεν χαὶ τὸ μειράλιον. ἑταίρᾳ ἐχρῆτο, 
ἄνϑ' ἑταίρας δὲ στρατιώτῃ * ὁ στρατιώτης παρευδοχι- 
μούμενον ἔφη οὐ χρήσειν τὸ μειράκιον" μετὰ ταῦτα ηὗ- 
ρήται ἀνῃρημένον τὸ utipaxtoy*' οἱ. στρατηγοὶ ζητοῦντες 

30 ἀμᾳοτέριωον οἰκίας εὗρον τὸν μὲν ἐραστὴν ξἰκόνα τοῦ παι- 
δὸς ἔζοντα ἐπὶ rng «Aue καὶ χλαίσντα Z τὰν δὲ στρατι- 

(M um 

4 In cod, manu recentiore superscriptum est: ἐτελεύτα. 

ὅ Post στρατιώτῃ Cod. repetit : 10 δ᾽ μειράκιον, * 
* 

i 

M 
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των. καϑεύδοντα καὶ ξίφος αὐτῷ παρακχβέμδιον) δαὶ ἀμ. 
τεγκχαλοῦσιν ἀλλήλοις... ἔστε δὲ καὶ ἕτερον εἶδος τῶν δι: 
πλῶν, 9 παρὰ τισι μὰν ηὕρηται τῶν τεχνιχῷῶν, ᾿ρμογένεο. 

δὲ ovx εἴρηται, ὃ ὃ καλοῦσί τινες διπλοῦν μόνομερὲς;, ἐν, e 
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δύο πράγματα ἐστι χαὶ πρόσω ux κρινόμενα y dw δὲν τῷ δ: 
ἑτέρῳ Οὐδὲ τὸ κατηγοροῦν αὐτό". παράδειγμα, Αἰσχίνης. 
καὶ Δ4ημοσϑένης ἐπανήκοντες 3x τῆς Φιλίππου πρεσβείας 
σεεφωράκασιν ἀλλήλους, ὁ μὲν χρυσίον χατορύττοντα, ὃ 
δὲ παραπιφεσβείας"" ἀπολογίαν. “γράψοντα,. , xol: Ὑπερίδης. 

ἀμφοτέρων. κατηγορεῖ" ἐνταῦϑα γὰρ ἐνήλλακχται᾽ 0 τρύ-. tg 

σος παντελῶς τῷ δύο τε εἶναι φεύγοντα. πρόσωπα καὶ 
οὐκ ἐφ᾽ ἑνὸς, ἕν di τὸ χατηγοροῦν" καὶ περὶ μὲν τῶν Ou 

σπιλῶν ταῦτα" εἰσὶ δὲ xoi συνεζευγμένοι καὶ συμπεπλεγμέο 

νοι" καὶ" συνεζευγμένοι μέν εἰσιν, οἷον ὅταν ὃν πρόσωσονν ι 

ἐπὶ δύο διαφόροις ἐγκλήμασι χρίνηται, οἷον φόνφ᾽ xui 8 

vvgeowvió. xoi roig OM 0l0cg, ὡς καὶ ἐπὶ τοῦ πλουσίου τοῦ. 

πρενομένου τυραννίδος ἐπιθέσεως καὶ. φόνου ἐπὶ τῷ. 0v. 

γοαψάμενον τυραννίδος ἐπιϑέσεως πένητα δοκὲϊν ὁ. di»: 

ρηπέναι " συμπαπλεγμένοι δὲ, ἔνϑα δύο πράγματα εἰσιν», 

οὔκ ἀμφότερα χρινόμενα, ἀλλὰ ete σύνταξιν τοῦ ἱπροτέι: 20: 

pov. καὶ τὸ ἕτερον προἄγεται, χαὶ δαυτὸ μέν «τοι τελείωφ. 

ἐξετιαζόμενόν ἐστιν, 0. τε προχατασχευαξόμενος καὶ. ὃ gy. 

καταδκευᾳζύμενος, xal ἐμπίπτων" τῶν δὲ ἑτέρων' δίδωψ,. 

τοῦ- τε ἐξ ἀπάτης καὶ παραδύξου xol τοῦ OpuxoU x&i τοῦ' 
ἀπὸ γνώμης καὶ δημοκοπίου.καὶ τῶν λοιπῶν ἐφρεξῆς. ἐροῦ- τᾶ; 
μεν" ἀναγχαῖον δὲ καὶ τὴν διαφορὰν αὐτῶν εἰπεῖν. Tun 

7 € ^ 1 L] - 4 € ? 

μὲν οὖν ἁπλῶν πρὸρ τοὺς διπλοῦς περεττὸν εἰπεῖν, —RR 
λόγηται γὰρ, ὅτι ὁ μὲν ἔχει πρᾶγμα καὶ πρόσωπον Xt 
vou 8vov* o δὲ δύο". τῶν δὲ διπλῶν οἱ “μέν. icy ἀντεγχλῃες 

ματιεκοὶ, oí δὲ xara ̓ ἀμφισβή τησιν" διαφέρουσι δὲ οἱ χων 301 

τὰ ἀμφισβήτησιν τῶν ἀντεγκληματικῶν, ὅτε: ἐν. μὲν τοῖς» 

΄ 

6 Cod. δοκεῖ. ΝΠ ΞΞΕΕΕ ] ἢ PME 

| | 
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μείων. ἀδικημάτων ὄντων. ἐνταῦϑα οὖν ἡ — oe 
ἔστιν φανερὸν σημεῖον, ἀεὶ γὰρ παρελάβομεν ἐν τοῖς ζη- 

τήμασι τὸ ,νεχρὸς ἀσχύλευτος,“ ἐν οἷς ἂν ἐξ ἐπιβουλῆς 

ϑανατον᾽ Ind ydpty "to οὐκοῦν oU δύναται εἰπεῖν, πάντες 

ἃ jy οἱ φονεύοντες ᾿ἀφανεῖς ποιοῦσιν, OU μὴν οἱ ἀζρανεῖς 

πεφονευμένοι τυγχάνουσιν, οὐ- γὰρ ἀναντίῤῥητόν ἔστιν, 

' ὅτι oi φονεύονϊες ἀφανεῖς ποιοῦσιν, διὸ οὐδὲ ἀχόλουϑον 

tó σημεῖον, ἀλλ᾽. οὐδὲ ὁριχῶς δύναται ἐξετασθϑῆναι, οὐ 

γὰρ δύναται εἰπεῖν, ὅτι ἡ ἀφᾶνεια ι'ϑᾶνατος, ὅπερ ποιεῖ 
40 ἐν TO χαλλωπιξομένῳ μειρακίῳ, ὅτι τὸ χαλλωπίξεσθαι 

πρρνεία, καὶ τὸ παρὰ γνώμην τῆς πόλεως Ono ἔχειν τυ- 

ραννίς. " e 

^. Kal γὰρ ἐν ἕπασι ὁτοχασμοῖς ἧττον ἰσχύ- 
ἐε τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ὅτὰν ἐφ᾽ οἷς &re- 

45 ροι πεποιήκασιν ἢ χρίσις" e piv: συγχρίνομεν 

τοῦτο δεχόμενοι τὸ ap ὧν αὐτός τις ποιήσας. χρίνηται, 

δεῖ: γὰρ ἥττον᾽ εἶναι τὸ ἔγχλημα, Ὁ. ἕτερος αὑτῷ" ἐπάγει, 

ἢ ὁ αὐτὸς ἑαυτῷ" εἰ δὲ καϑόλου ὡς ἀσϑενὲς αὐτὸ δέχε- 

ται, οὐκ ἔστιν ἀσϑενῖς, ἀλλὰ πανὺ ἰσχύει" 0 0b Jte paxo- 

(0 ΞΖ τιών' γησιν, ἀντιχρυς αὑτὸν ἐλέγχει. παραλογιξόμενός qu 
ὄϊν, »γἄλλως τε χαὶ ὅταν ἄντικρυς μὴ εἰς αὑτὸν evogé- 

ιϑηταιδς, ἐνταῦϑα γὰρ ὅλως ἂν δῶμεν. τὸ ὕλως ἄμφιβο- 
Aiev ϑεῖναι ἢ οὐχ ἄντικρυς εἰς αὐτὸν ἀναφέρεσθαι, ἄσι- 

. ὅτατον ἔσται τὸ ζήτημα" 8 γὰρ αὑτὸς ̓ τίϑησι᾽ παράδει" 

2 γμα τὸ τοῦ ̓ Δρχιδάμου, ἐξ ἑτέρων, ὡς dgrixduly ," ἔ ἔγει 

τὴν κατηγορίαν, ix τοῦ βραδῦναι,. ἐκ τοῦ πέμψαε τὸν 
Μελήσιππον, ix τοῦ ἀντειπεῖν, ὅπερ xol ἐχτὸς τῆς ὑπο- 
pio ἤρκει πρὸς χατηγορίαν" οὔδὲ yog ἔοικε τοῦτο ἐχεί- 
γῳ" τὸ μὲν γὰρ: ᾿καὶ ὡρισμένον ἔχει πρόσωπον᾽ χαὶ τὰς 

0. ν΄! . ᾿ | | , πραᾶ- 
Ν 

10 Cod. ἐπάγομεν. 4 Cfr. Àld. p. 435. 1.34. — 2 δῶ 
el vint sd. ἢ abest a'cod. "Post iuvrá addendum videtur: καλῶς 

λέγει, coll, Ald. p. 455.1. 25. Ut 
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πράξεις ὡρισμένας, καὶ τὴν ποιότητα τοῦ ““ρχιδάμου καὶ 
τὴν βλάβην τὴν ἐχ τῆς μδλλήσεως; ἐνταῦϑα͵ δὲ ἡ τῆς ἀσω- 

Mag ποιότης ἐστὶ μόνη ἢ: χριμομένη.. 
4ιπλοὺς δὲ ὅταν Αἰσχίνης ἢ “ημοσϑένης 

διπλοῦς μὲν οὖν xài ὅταν. ἐγκληματικώς, οὐ μέντοι οὗτος 5 

'κυρίως διπλοῦς χαλδῖται" καὶ γὰρ καὶ οἱ κατὰ ἀμφισβή- 

τησιν διπλοῖ χαλοῦνται" ἀλλ᾽ εἰ μὲν γενικῶς διπλὸὺυς xa. 

λεῖται3, χαλῶς ἂν εἶπεν, εἰ δὲ ἐδικῶς, διπλοῖ εἶδι μόνον 

οἱ ἕν᾽ πρόσωπον ἔχοντες ἐπὶ δύο͵ ἀράγμασε κρινόμενον, 
ὥσπερ εἰρήκαμεν . ἐδίᾳ γάρ͵ εἰσιν ol ἀντεγκληματιχοὶ καὶ 10 

οἱ xocra: “ἀμφισβήτησιν . . 

“Ἔστιν ἕτερα εἴδη τρία διπλῶν στοχασω ὧν, 
ove καλοῦμεν ἐξευγμένους. ἐνταῦϑα ἐμήνυσεν, στε 

τὸ διπλοῦν γένος ἐστὶ καὶ οὐκ αὐτὸ εἶδος" οὐκοῦν oí 

ἀντεγχληματιχοὶ εἰ μὲν ὡς γένος ἐχλήϑησαν, εὖ ἂν ἔγοι, 15 

εἰ δὲ αὑτοὶ, οὐ χυρίως εἰσὶν διπλοῖ, ἀλλ᾽ οἱ" ἐπὶ δύο ἐγ- 
κλήμασιν ἔχοντες ἐν «πρόσωπον χρινόβενον, κἂν ὅμοια 

ὦσιν τὰ ἐχκλήματα, ὡς ἐπὶ τοῦ πλουσίου τοῦ κρινομένου 

ἐπὶ τοῖς δύο φόνοις , ἐπειδὴ ἀνεβάλετο τὸν μηνυτὴν τοῦ 

σερώτον φόνου χαὶ εὕρηται καὶ αὑτὸς νεκρὸς ἀσχύλευτος. 20 

Δῆλον δὲ, ὅτι καὶ ix τῶν ἄλλῶν, τῆς V t Oe 
νοίας τοῦ. ἂν δρός" ἕνὶ λόγῳ φϑάσαντες εἰρήχαμεν, 

ὅτι ἄδηλον δήλῳ. οὐδέποτε κατασκευάζεται, δύο ἀεὶ δηλά 
ἐστιν, Baton. οὐ δύνανται ἀλλήλων εἶναι χατασχευαὶ μῇ 

ἔχοντα' ἄλλα δῆλα" δεῖ οὖν ἔξωϑεν εἶναι τὸ σημεῖον, ἢ 28 
τὴν ὑπόνοιαν. τοῦ ἀνδρὸς ἢ τὸ. λυϑῆναι αὐτὸν, fj τι τῶν 
τοιούτών, ἐπεὶ. αὑτὰ ἐφ᾽ ἑαυτῶν ἀποροῦντα ἑτέρας ἀπο» 
δείξεως οὐχ ἂν συσταίη. - 

Ὁ ἀπὸ γνώμης στοχασωὸς παρὰ ἐοὐτοὺς 

ἐστίν. 5 Ζητεῖται δὲ, τί διαφέρει, ὁ ἀπὸ γνώμης στο- 30 
χασμὸς συγγνώμης". εἰ γὰρ εἰς μίαν ἀναφέρει, ἴσμεν δὲ 

08 Ald. καλέσαι; 4 Cod. αὐτόν. 5 ἀλλ᾽ οἱ inserui ex 

Ald. p. 454. (8, 6 Post ἐστὶν in ,cod. est ii. 
KA hetor. V. — . . 10. O4 

- 

"m ᾿ — 
᾿ 
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ὅτι xol 5 μανία συγγνώμην ποιεῖ, ὡς 0 ἐν μανίᾳ τὸν 
πατέρα τυπτήσας καὶ ἀνενεγκὼν καὶ χρινόμενος, τὶ διοί- 
σει; ἐροῦμεν, ὅτε ἐν συγγνώμῃ ὁμολογούμενόν ἐστι τὸ. πά- 

, oc, ἔφ᾽ ὁ ἀναφέρει τὴν αἰτίαν, ἐν δὲ στοχασμῷ αὐτὸ 
S τοῦτο ζητεῖται, εἰ ἐμαίνετο, καὶ ἔστε τοῦτο ἀμφίβολον καὶ 

κατασκευῆς δεόμενον, ὅτι μόνους ὁ τεχνικὸς οἶδεν στοχα- 
σμούς" εἰσὶ δὲ καὶ ἕτεροί τινες στοχασμοὶ, ὃ τε παράδο- 
fog.xol ὃ κατ᾽ ἀμφισβήτησιν ὡς ἐπὶ τῶν χληρονόμων 
xoà ἐπὶ τῶν ἐπιτρόπων ἀποδημούντων, περὶ τῆς οὐσίας 

40 τοῦ ἀποδημοῦντος παιδὸς, ὅτι giá γέγονεν ἐπ΄ αὑτὸν 

᾿τετελευτηχέναι" ἐπιπλέχονται 7 δὲ στοχασμοὶ καὶ ἑτέραις 
στάσεσιν, ὡς ἐπὶ τοῦ ζητήματος" διδύμων ἀδελφῶν ὁ ἔτε- 
ρος ἐφυγαδεύϑη, συψεξῆλθϑεν αὑτῷ xoi ὃ ἕτερος, μετὰ 
ταῦτα ἐλθόντα αὐτὸν ὃ στρατηγὸς περιτυχὼν ἀπέκτεινε 

46 χαὶ κρίνεται φόνου, ὁ δὲ ἀξιοῖ τὴν ἐπὶ τοῖς ἀκουσίοις 
δοῦναι δίκην. ἐνταῦϑα δὲ ἐπιπλέχεται ὃ ὅρος, ὀριζομένου, 
τί τὸ ἀκούσιον, τοῦ χατηγόρον᾽ δῆλον, ὅτε ὡς ἀκούσιον 
ἂν εἴη τὸ βέλος ἀφέντα σχοποῦ μὲν ἀποτυχεῖν, ἐπ᾿ ἄνδρα 
à χκατενεχϑῆναι τὸ βέλος, ἵππον ἐλαύνοντα καϑελεῖν μὲν 

, ἢ LS ^v τ [| 30 πάλῃ καὶ τὰ τοιαῦτα" εἶτα ὁ στοχασμὸς, εἶ ἐγνώρισεν, εἰ 

- 

ἠγνόησεν, καὶ ἐνταῦϑα μὲν τὸ δὁρικὸν μόνον, ἐμπίπτει χε- 
φάλαιον, εὑρίσκεται δὲ καὶ τέλειος ὅρος μελετώμενος καὶ 
τέλειος στοχασμὸς ὡς ἐπὶ rovrov: μειράκιον ἠπείλησε 
πορνεύσειν ἐντὸς δέχα ἡμερῶν, εἰ μή εὐπορήσειε:»" ἐν ταῖς 

25 δέχα ἡμέραις κλῆρος αὐτῷ κχαταλέλειπτάι xol οὐχ ἐπόρ- 

γευσε, xci κωλύεται λέγειν᾽ ἐνταῦϑα γὰρ τέλειος ὅρος 
' ’ εἴ 4 * ^—- 

«κατασχευάζεται,, ὅτε τὸ κηρύξαι, τὸ ἀναισχυντῆσαι πορ- 
| νείας ἐστὶ, καὶ μετὰ τὸ πάντα τὰ χεφάλαια ἐξετασϑῆναι 
τοῦ ὅρου ἀγαφύεται τὸ στοχαστιχὸν, εἰ ἐπόρνευσεν" ἂν ᾧ 

8  μετάϑεσις τῆς αἰτίας, διὰ τὸ ἀναγκάσαι τοὺς οἰχειους 

εὐπορίαν μοί τινα δοῦναι αἰσχυνομένους τοῦτο ἐποίησα. 
Li 

7 Cfr. Ald. p. 468, 
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᾿ῬΠπιπλέχεταε ἀντιλήψει, ὡς ἐπὶ rovrov, ἀτίμῳ δίκης αὐ ὃ 
μέτεστιν, ἄτιμος εὑρὼν τὴν γυναῖχα ἑαυτοῦ μοιχευομένην 

ἕπεται τῷ μοιχῷ χλαίων, κατέλευσεν ὁ δῆμος τὸν uoL- 
χὸν xoi κρίνεται δημαχοπίου" ἐνταῦϑα γὰρ μετὰ τὸ 

A. & δ» ΝΞ - 

ἀντιληπτικὸν, Ott ἔξεστί μοι δωχρύειν, καὶ ἀνεύϑυνα τὰ 5 

δάκρυα ἀναφύεξαι στοχαστιχὸν, πότερον διὰ τὸ μὴ δύ- 
νασϑαὶ δικάξεσϑαὶ ξλλαιὲν ἢ τῇ ἀληϑείᾳ ϑόρυβον βου- 
λόμενος ποιήσασθαι xci ἐχκαλέσασϑαι πρὸς ὀργὴν τὸν 
δῆμον. ᾿Επιπλέχεται δὲ ὀτοχασμὸς καὶ νομιχῇ στάσει, 

δητῷ καὶ διανοίᾳ, ὡς ἐπὶ tovrov φυγάδες πολλοὶ συνδρα-. 10 

μόντες ἐν πολι συνέσχον τινὰ ὡς ἐπὶ τυραννίδος, στρα- 
τηγὰς κατὰ τὸν γόμον τὸν χελέύοντα τοὺς φυγάδὰς ἄἀναι- 

ρεῖν ἀπέκτεινεν αὐτοὺς κἀὶ ἀφῆκεν τὸν κατεχόμενον, us- 
τὰ ταῦτα ἐχεῖνος ἐτυράννησεν ἀφεϑείς" χαταλυϑείσης 
τῆς τυραννίδος χρίνεται, δυνειδότος ὃ στρατηγός " ἐνταῦ- 15 
ϑα yup ἐν τῇ μεταϑέσει λέγοντος τοῦ. στρατηγοῦ χατὰ 

τὸν νόμον πεποιηκέναν ἀναφύεταὶ τέλειον δητὸν καὶ διά- 

γοια λέγοντος τοῦ «κατηγόῤου, οὗ τοὺς εὐεργέτας οὐδὲ 

τοὺς ἐπ᾽. ἀγαϑῷ τῆς πόλεως κατιόντας, ἀλλὰ τοὺς ἐπὶ 

καταφρονήσει τῶν νόμων ὃ vouos ἀναιρεῖσθαι κελεύει. 20 
ἔστιν ἕτερον εἶδος στοχασμοῦ τὸ ἐξαπάτης 5 διχαστηρίου, 
ὡς ἐπὶ τούτου" ̓ ἐγράψατό ὃ πλούσιος τὸν πένητα ξενίας 

καὶ εἷλεν" μετὰ ταῦτα λοιμοῦ γενομένου ἔχρησεν ὃ ϑεὸς, 

σπαύσασϑαι τὸν λοιμὸν &. πολίτης ἑαυτὸν ἀποσφάξαι 

b 

ὑπὲρ τῆς πόλεως" ὃ πένης ἀχούσας εἰσῆλθεν εἰς τὴν πό- 9s 

λιν, *? ἀπέσφαξεν ἑαυτὸν, ἐπαύσατο ὁ λοιμὸς, χρίνεται 

.ἐξαπάτης δικαστηρίου ὁ πλούσιος" ἐστὶν ἐν τούτοις καὶ 

| ὃ δημοκχοπίου" ** ὅταν τις εἰπὼν ἢ ποιήσας τὶ εἰς 2 ϑό- 

8 8 οὗ μέτεστιν, -ἄτιμος Cod. per lac. om., restitui ex: Ald, 
p. 469. 1. 22, — 9 Cod. constanter ἐξ ἀπάτης, ut Ald. p. 471. 
40 In cod, superscriptum est: ἐν τῇ πόλει, 11 Cod. constan- 

ter: Ónuoxouniov, infra ἐδημοκόμπησεγ,. 42 τι εἰς Cod. per 
lac. om., restitui ex Ald. p. 471. l t. 

10.. 



148 ^ ΣΏΠΑΤΡΟΥ ELS ΤῊΝ 

ρυβὸν xai τὸ ποιῆσαί τε προαγάγοε, σὺ παράδειγμα τοῦ-, 

το πρεσβευτὴς ὑπέστρεψεν εἰς τὸν δῆμον, μελανειμονὼν 

xai ἐρωτώμενος ἔφη μεμοιζεῦσθαι τὴν γυναῖχα αὐτοῦ 

χαὶ ἐπέδειξεν τὸν μοιχὸν, μετὰ ταῖτα χρίνει τὴν γυναῖχα 
δ μοιχείας καὶ οὐχ εἷλε, καὶ χρένεταε δημοκοπίου " ζηζεῖται 

γὰρ. ἐνταῦϑα, πότερον ὄντως ἐδηειοχύπησεν ἢ μιδμοιζευ- 

|  'uévge τῆς γυναιχὸς τοῦτο ἐποίησεν" ἔστιν ἐν ταύτοις ὃ 

/ ἔξαπάτης δήμου, ὡς ἐπὶ τούτου: ῥήτωρ ἔπεισε πόλεν πα- 

ρασχευάσασϑαι ὡς ἐπιόντων τῶν πολεωίων, οὐχ ἐπῆλϑον 
.40 οἱ πολέμιοι καὶ κχρίνεταε ἐξαπάτης δήᾳου". διαφέβει. δὲ 

οὗτος τοῖ δημοχοπίου χαϊ τοὺ ἐξαπάτης δικαστηρίου, ὅτι 

, ἀντιστάσει ᾿ἐπιπλέχεται λέγοντος ToU δητορος , δεὰ «τοῦτο 
μὴ ἐπεληλυϑέναε τοὺς πολεμίους. διὰ τὸ γνῶναι ἡμᾶς 
παρεσκευασμένους καὶ εὐεργεσίαν τοῦτο προβαλλεται, ἐν 

45 ἐχείνοις δὲ οὐδεμίαν εὐεργεσίαν οὐδέτερος δόναταε' δεῖξαι, 
οὔτε 0 τό δικαστήριον ἐξαπατήσας οὔτε ὁ τὸν δῆμον χοι- 
μίσας" ἐστὶ μὲν γὰρ στοχαστικὸν, πότερον σχηματίσα- 
σϑαε βουλόμενος ἢ βλαψας τὴν πόλιν τῇ ἀληϑείᾳ νομί- 
σας ἐπιέναι πολεμίους ἔπεισε παρασχευάσασθϑαι, εἶτα τὸ 

20 ἀντιστατιχὸν ἐν τῇ μεταϑέσει τῆς αἰτίας ἀναφύεται τοῦ 
ῥήτορος λέγοντος, ὅτι καὶ ἐχτὸς πολεμίων χρήσιμος ἡ 

παρασχευὴ, καὶ τοῦτο αὐτὸ ἀπέστησε τοῦ πολέμου τοὺς 

, ἐναντίους, «τὸ γνῶναι παρεσχευασμένους ὑμᾶς: Εἰδέναι 

δὲ χρῇ, ὡς ὅταν αὐτὸς ἐπαγγειλάμενός τι ποιῆσαι μὴ 

^ 36 ποιήσῃ οὖκ ἔστιν ὃ σεοχασμὸρ, ὡς ἐπὶ τούτου" ὑπέσχετο 

Κλέων ἐντὸς τριάχοντα ἡμερῶν ἀγαγεῖν τοὺς τριαχοσίους 
τοὺς ἐν Πύλῳ δεδεμένους, OUg ἐν πλείοσιν. ἤγαγεν, κρί- 

vero, ἐξαπάτης, ἐνταῦϑα γὰρ αὐτοτέλέιος ὁ ὅρος ἐστὶν, 

τί τὸ ἐξαπατῆσαι, πότερον ἐν εἰρήνῃ, ἢ ἐν πολέμῳ, ὅπου 

30 γε ἄδηλα τὰ τῶν πολεμίων 3 πράγματα, καὶ οὐ δύναται 

τέλειος στοχασμὸς ἀντιστάσει συμπλέχεσϑαι, * * xoà χατὰ 

48 Cod. πολέμων. AM. πολεμίων. 14 Cod. συμπλέκεται 

et μελετᾶται. . 
e*-2 
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πάντα τὰ τῆς. ̓ ἀντιστάσεως βελετᾶσθαι πειρώλατο" "xol 
ὕστερον φὸ στοχαστικὸν οὐχ ὡς ἐπὶ “τοῦ ῥήτορος “μόνον 
ἐν TÀÜ ̓μρεαϑέσει τὴς αἰτίας, ὡς ἐπὶ “τούτου  fügeyvoc 

ἐκήρυξε χρῆσϑαι ἐδορυφήρῳ. ὃς ἂν ἑαψτοῦ τὸν πατέῤρω | 

ἀποχτείνῃ" ψεανίσαθς ᾿ἀνενεγιρῶν αὐτῷ. y éporrog χεφοιβὴν * 
ἐγένετο' δορυφόρος. xo ἀπέχεεινεν αὐτόν᾽ "καὶ pera, foU Ea 
κρίνεται φάνου: τοῦ νιατρός"- ἐνταῦθα «ydp ἡ ἀπείαεοσια 

' καλεία, ὅτι τὴν. τυραννίδα καϑιεῖλον. xal τὸ ἀνιτσρερδνδι 
πρατεόμεμον, κἂν βλαβερὸν ἢ ἥν» ἐπὶ zo aacra iva ταῦ 
τὸν φυγκοχώπηται" ἄλλως" φε οὔτε πέκρῳχταίτμοίι, τὸ" d e 
yov xai ἰὀναφύεται. στοχασμύμι. ὔρηφαῦ 15: udo συχγνῶν 

. um συμγιδαχόμειυδς" ζυσγυκασμός; ὡς ̓ ἐπῶντοδλώρπαίου uretn 

φακχίον ονλησταὶ. τῆν μητέρα ἔλαβον ᾿ καὶ σελεύσας. πρὸς 
αὐτοὰρ' ἐλύσατο avem χοὶ κωλύεται λέγειν" ἐνμταῦϑα γὰφ 
usto τὸ Κκσυγγνωμονικὸν,»..ὅτι᾽ ὑπὲρ. uxyvpopo πᾶν ὁσιοῦν Lb 
ἐχρὴν ποιῶσαι, xci: psu ἕπεται, τὸ μηδὲ ἡσᾳαερηχέναν 

αὐτὸν" ἀλλὰ ἄλλωρι τοὺς᾽ ε᾿ λῃστὰς. ἐλεήσανεωρ ἀφεῖναι, τὰ 
"e 

. NE H : "ἢ * , ^ X 1 
vC “10 4 

^ Ἂ 

3 - 
, *. . » x * δᾳῖι . ^ . 

. 4 Y A &* JI e Y iT 24 "ux «Αὐτὸ 2* ul ὅρου, ^ λον M 0 1 

003 0NYS aS 8 " PNTUE ἐ: 5 δὼ 30 v à 

λεύκερος τῶν λογικῷν σεάσεων ὁ ὅρος. τέτακται. Τι- 

νὲς δὲ τριόγτῃν συλλοχισμὸν, παραπλάττουσιν grloveixoir. 20, 

τὲς δεικνύναι {μηδὲ ὥλως στάσιν εἶναι τῆν, oque v λέγοντεξ, 

ὅτι negent ἢ φανερόῃ ἀφτιν ἢ ἢ ἀφανὲς, καγ͵ μὲν ἢ ἄφα- 

ψὲς, «τηχᾳσμὸν ποιήσει κἄν, δὲ πφαρερῥν, ἢ, γέγονψ ἢ μέλλει" ἍΝ 

. ἐὰν HA ia bre va τὴν ποιότητα πριδῖ TR: —— 
τὴν. E ORXH OTT S GUT χώραν͵ ὃ ὅρος οὐχ. “ἔχειν τοῖτο 25 

E .Sg$en.. εεὔῃϑερ" - «διὰ, μέσου γὰρ. τοῦ ἀδήλρυ, xa. τῷ . 

pora, τὸ. γεγενημένον, ἀτελὲς δὲ ἐν ὅρῳ. ὅρος. yire- 
ται, OU.yQQ, εἰ ἔστιν τι δῆλον, τοῦτο χαὶ τέλεια», ἀλλ᾽ 
& τι τέλξιογ, πάντως δῆλον, & ὅτι. χαὶ ἄλλως" συλλογισμὸν᾽ 

πλέκουσιν " ᾿ οὗτε δὲ ὃ ὅρος ἀρνεῖται τὸ ἐπιφερόβιενὸν 30 

e 
* 

D 
"V 

i 

45 Cfr. Ald. p. 470.17. .— 1 Cl. AM; pH 428, 1.30. 
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ἔγκλημα, — δὲ λέγων τὸ ἐπαγόμενον μὴ πεποιηχέ- 
ναι, εἴη ἂν ὃ ὅρος σεοχασμὺς, στοχασμοῦ γάρ ἐστιν ἡ 
ἄρνησις" ἀφ᾽ οὗ δὲ ἀρνεῖεαι, οὐχέει ἂν 6698 grada; ὁ ὅρος, 
ἀλλὰ μέρος στοχασμοῦ.“ λέγομεν οὖν, ὅτε χαὶ τοῦτο 

5 παραλοχισμὸς ἐστιν οἱ γὰρ τοῦτο ἐροῦντες οὔ, κατενόη- 
σαν τῷ ὅρῳ τοῦ στοχασμοῦ, οὔτε τῷ παρὰ Μινουχια- 
γοῦ.. οὔτε τῷ παρ᾽ Ἑρμαγένους ἐχεεϑέντο᾽ ὁ μὲν γὰρ 

ἹΜινρυκιανὸς οὐσιώδη τινὰ εἶναι λέγει, τὴν ἄρνήσιν" ἐν 
δὲ τῷ ὕρῳ οὐκ ἔστιν οὐσιώδης, ἀλλ᾽ ὀνόματος, οὗ γὰρ 

1e τὸ μηδὲν πεποιηχέναι ἀρνεῖτας, ἀλλὰ τὸ ὄνομα μὴ ἀρ- 
porcum cvm ἃ δὲ “Μινουχιανὸς ὁρίζων τὸν ατοχασμὸν 

ὥρνησιν εἶναι παντελῆ τοῦ ἐπαγομένου ἐγκλήματος ἀπο- 

διίστησι τοῦ ὅρου" οὗ γάρ ἐστιν ἐνφαῦϑα παντελὴς ἄρ- 

v5cig* xci ἔτει ἐν μὲν τῷ στρχασμῳῷ ἀρνησάμενοι οὔτε 

à5 τοῦτο οὔτε ἄλλο λέγομεν πεποιηκέναι, ἐν δὲ τῷ ὅρῳ ἕτε- 

pov ἀρνησάμενοι ἕτερον ὁμολογρῦμεν πεποιηχέναι. Ὃ δὲ 

διαφέρει μάλαστα ἡ στάσις ὁ ὅρος τοῦ ὅρον. κεφᾳλαίου, 

ὅτι ἡ μὲν στάσις ἀρνεῖται τὸ ὅλον , τὸ δὲ χεφράλαιον 

ὁμολογεῖ τι χαὶ ὁρίξεται, τί ἔστε τὸ ἐγκαλούμενον, χαὶ 

20 ἔτι ζητοῦσί τινες, τί δήποτε στοχασμὸς στοχασμῷ OU 

τέμνεται, ὅρος δὲ Opp. καὶ περὶ μὲν τοῦ μόνον τὸν 

στοχασμὸν μὴ ἔχειν ὁμώνυμον αὐτῷ κεφάλαιον φϑάσαν»- 

τες εἰρήχαμεν, ἐν τῷ στοχασμῷ, περὶ δὲ τοῦ λέγειν, τί 

δήποτε πρῶτον κεφάλαιόν ἐστιν ὁ ὅρος, τοῦτο ἐροῦμεν" 

45 ἐπειδὴ ὁ ὕρὸς ὁρίζει τὸ τί ἐστι τὸ χὐρίως ὥφειλεν χαλεῖ- 

σϑαι, τὸ δὲ τί ἀνάγκῃ προτάσεως τόπῳ προτείνεται, εἰς 

ἣν ἡ Δλατασκευὴ ἐπάγεται, ὅπερ τὸ ὁριχὸν ἔστι. χεφά- 

λαιον" εἴπομεν οὖν χαὶ περὶ τῆς τάξεως. ἢ προβολὴ σύν- 

rouos 1 ἀπόφασίς ἐστι τοῦ ᾿'προτεταγμένου" " iy TI xa- 

30 ταστασει εἰρήκαμεν, ὅτι. ov πάντες οἱ ὅροὶ τοῦ χατὰ 

qu jv καὶ δίωξίν, εἰσιν" οἱ γὰρ ὁριζόμενοι τὴν προβολὴν 

οι 3 Cfr. Ald, p. 480. - 
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σύντομον ἐπόφαφιν slvat τῶν ἀδικημάτων ἐκβάλλουσιν 
τὰς τῶν κατὰ ἀμφισβήτησιν χαὶ τῶν χατὰ αἴτησιν. προ- 

βολὰς, ἐν οὐδετέρῳ γάρ ἐστιν ἀδίχημα . ἄμεινον οὖν εἰ- 

πεῖν, ὅτι τῶν εἰρημένων. ἐν τῇ. καταστάσει σύντομος 

ἀπόφασις" ἀντὶ γὰρ τῶν ? χατὰ αἴτησιν ὅρον μελετῶμεν" 5 
ἐν τῇ χαταστάσε; λέγομεν κατορϑώματα, xel συντόμως 

ἀποφαινόμεϑα, ὃ τι οὖν ἐστι τὸ προσχτήσασϑαι. πόλιν, 

xci ᾧς δεῖ τὴν δωρεὰν Aafeiv* καὶ dv TQ χατὰ au- 

φισβήτησιν, υὥνήρηκα τοίνυν τὸν τύραννον xci τὴν τοῦ 

τυραννοχτόνου δωρεὰν δεῖ ps λαμβάνειν." xix αὕτη ἐστὶν 10 

προβολὴ ovx ἐν ὅρῳ μόνον» ἀλλὰ καὶ ἐπὶ παντὸς πρά- 
γματος, πάσης στάσξεωςς δἴρηται δὲ πφοβολὴ παρὰ τὸ 
τὴν πρότασιν ἔχειν TOU. πράγματος καὶ ὥσπερ προτείνειν 

τι τοῖς διχασταῖς, περὶ οὗ δεῖ αὑτοὺς κρῖναι, καὶ ἔστιν 

7 προβολὴ κυρίως τὸ συνέχον; xal ὕπως οὐχ ἔπεσεν ἐν 15. 

στοχασμῷ., εἰρήκωμεν: | 
Ὁ 9o 0g 4 ὁμώνυμός ἐστι τῇ στάσει" δεύτερον δέ 

ἐστιν ἤτοι πρῶτον, ἔοιχξ δὲ αἰνίγματι τὸ λεγόμενον" 

ἐροῦμεν οὖγν,. ὅτι δεύτερον μὲν, ὅσον χατὰ ἀπαρίϑμησιν 
τῶν κεφαλαίων, ἐπειδὴ ἡ προβολὴ πρώτῃ, τρίτον δὲ κα- 20. 
τὰ ἐξέτασιν σὺκ ἔχει, οὐδὲ χατασχενὴν, ἀλλὰ πάντα τὰ. 
χεφάλαιο τῆς προβολῆς ἐστιν ἐξέτασις καὶ κατασχευὴ" 

διὸ παρά τισιν οὐδὲ κεφάλαιον εἶναι δοκεῖ, ἐπειδὴ μὴ - 

σώξει dd κοφαλαίου φύσιν" πᾶν γὰρ κεφάλαιον οὐ δυ- . 

vare μὴ ἔχοιν ἐξέτασιν ἰδίαν περὶ τῆς αὑτοῦ φύσεως" 25 
αὕτη δὲ μόνη ἐδίαν οὐδ᾽ ἡντιναοῦν ἔχει, ἃ ἀλλὰ διὰ πάν- 
των αὑτὴ κατασχευάξεται" διὰ τοῦτο οὖν αὐτὴν ἐχάλε- 
σάν τινος πρότασιν κεφαλαίων ἤτοι “ἀφορμὴν | ἀποδείξεως. 
To». δὲ διαφέρει ὃ ὅρος τὸ κεφάλαιον τοῦ ὅρου τῆς 
στάσεως $ ἐροῦμεν, ὅτε ὃ μὲν ὅρος τὸ κεφάλαιον ἔν τῇ 50 
προτάσει ἑαυτοῦ τὸ συμπέρασμα ἔχει, olov τυμβωρύχος 

ξ 

δ᾽ τῶν Cod. om. 4 Cfr. Ald. p. 481. 1. 26. 
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ἐστὶν ὁ ἀφῃρημένος ἱμάτια xal χάσμον τοῦ vexooU*. ἐγὼ 

δὲ οὐχ ὑφειλόμην, ovx ἄρα τυμβωρύχος" ἡ δὲ στάσις ὃ 
ὅρος, ὅτι διὰ πάντων τῶν χεφαλαίων τὸ συμπέρασμα 
ἔχει" xol ὅτι ὃ μὲν ὅρος ἡ στάσις κατασχευάζεται, ὃ δὲ 

5 0póg τὸ χεφάλαιον χατασχευάζε. ὃ. : 
᾿Ανϑορισμῷ᾽ ἀναγκαῖον τοῦ φεύγοντος τὰ παρει-. 

μένα πρὸς ἀπόδειξιν, τοῦτο δέ ἐστι μὴ δεῖν καλεῖσθαι 
- τὸ γεγενημένον, παρενεγχόντος, τὸν κατήγορον ἀπὸ τῶν 

πεπραγμένον ἀνϑορίσασϑαι , τὸ δεῖν αὑτὰν ὁμοίως εἶναι 

40 τόδε τι. γίνεται. δὲ ὁ μὲν. ὅρος ἀπὸ .τῶν παρειμένων" 
ὁριξομιένου τοῦ φεύγοντος, ἅ qu] πεποίηχε ταῦτα μόνον 

εἶναι κυρίως. ἐπὶ τοῦ ᾿ὀκόματος. τοῦ κατηγορουμένου 
ἀναγκαίως ὁ διώχων τὰ πεπραγμένα προφέρει, ive καὶ 

ἡ φύσις τοῦ ὅρου σωθῇ, τοῦτο. χάρ ἐστιν Opog, τὰ βιά-. 
45 ζεσϑαε τὸν χατήγορον ἢ τὸνι αἰτοῦντα τὸ φύσει ἀτελὲς 

δειχνύναν τέλειον καὶ τὸ πεπραγμένον μηδενῥφ' ἑτέρου 
δεόμενον' ἀναγκαῖον δὲ wpu.ix τῶν πεπραγμένων ἀνϑο- 
ρίσασϑαι τὸ ἁῤμόξεε πρὸς 
τὴν τοιάνδε κλῆσιν. ᾿ Εἴρηται. .08 ἀνϑορισμὸς ἀπὸ τῆς 

40 χρείας, ἐπειδὴ ἐναντία τῷ προορίσαντι- pl Gee καὶ εἰσὶν 

ὥσπερ! δύο ὅροι. Διὰ τί μὴ. δ᾽ ὅρος. ἀνϑθορισμὰς λέγεται, 
ἀλλ᾽ οὗτος; ἔνϑεν δὲ ζητοῦμεν, εἰ οἱ δύο ὁρίζανται, ὃ 

μὲν τὰ παρειμένα ἁρμόζοντα πρὸς τὴν xiqaw, ὃ δὲ τὰ 
πεπραγμένα" διατί μὴ ὃ. πρῶτος ἀνϑορισμὰς λέγεται; 

45 λέγομεν, ὅτι οὐδέποτε δύναται. συστῆναι ἀνλορισμὸς μὴ 

προηγησαμένου ὅρου". ὁ πρῶτος. τεταγμένος τὸ ᾿κύριον 

ἔσχε τοῦ ὀνόματος, ὃ δὲ ἐναντίος ἐκ τῆς ἐναντιότητος 
᾿εἴληφε τὸ ὄνομα" οἱ γὰρ δύο ὅροι εἰσὶν ὁ εἷς τοῦ. φεύ- 
γοντος, xoi ὃ εἷς τοῦ διώκοντος" καὶ διὰ τί μὴ ὁ εἷς 

80 τοῦ φεύγοντος ἀνθορισμὸς λαλεῖται, ἀλλ᾽ Ovx ὄντος ; ὅτι 
ὅπερ φϑάσαντες εἴπομεν, αὐτὸς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τὴν γένεσιν 
—w tr —— — . - 

5 Cod. 4i. Ald. P- 482. 1..22. κα). 
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ὃ ἀνϑορισμὸς. 00: ἄγδε,: ἀλλ᾽ ἐχ.-τοῦ τὸν΄ πρότερον" pl: 

σασϑαι. ἀχαφύεεοι. δ, ἀκϑαρδαμός" . διὰ «ἀναγκαῖον. qv y. 

ἐκεῖνο μὲν προτείνοντα üpow aad roni τοῦτον δὲ ave 

τρέπονεα ἀνϑορισμάννοτιῦ V wee oos κα 

S Evàkoyione vreoꝛ TOU συλλογισμοὶ πλοίστη᾽ δια-"51 

φορὰ πᾶσι τοῖς τεχνεκοῖδ. γεγένηται" wo πρῶτον εἴπωμδινι 

αὐτοῦ τὴν φύσιν, καὶ οὕτω τὰ τῆς ἀντιλογίας ἐξετασω-" 
μὲν ;:0: μὲμ ovv. συλλογισμὰς τοῦτο ÉGTiV, ὅτι οὐδὲν δια-: 

φέρειι τόδε .- τὶ «ἐπραχμένον" TOÀ yer). πεπραγμένου: ν πιο D. 

ὁρίξεφο, ὁ. φδύγων nog: τὸ «δεῖν. κληθῆναι͵ ἐὸ ὄνομα, 10 

TOUTO, βιάξεται δισελλονιαμὸς τὰ πεπραγμένον δεικνύναι" 

σὴμαίμειν —RX ἡ idv ἐργασίω. αὕτην τοῦ αυλλογεσμοῦ". 
ttc. μὲν yàp τῶν’ fepe λέγουσι μὴ" Ds» τὸν τσυλλο-«ἃ 

yt0pOy εἰ x μετα: τὰνσερός TL χαὶ τὴβ πηλιχόοτητὼ τάτ- 

τεσϑαμι,. δὲ «γὰρ τὸ πρόςφλιτε: κἂν ἡ πηλιχότης Xo αὐταὶ 15 . 

Χχατασκεναί ay. ὁ υδὲ συλλογισμὸς. συμπέρασμα κατα. C 
σχευῆς, ὀὑφδέλει "ὁ, συλλογμιαμὸς. μετὰ. πᾶσαν" τὴν κατα 
σζευὴν ταττεσϑαιΐ nén ἐπεραίωσας τὸν ἀνϑορισμὸν, 
καὶ 6deibeg ταὐτὸν ὄντα; προιττὸν tà: πρὸς τι καὶ ἢ mue ' 

λικότης. τινὲς uiv οὖν, ἕπερ ἔφην, τελευταῖσω αὐτὸν 20: 

τάτεουσι, τινὲς δὲ paroi “τὸν 'ἀνθοῤὶιαχιὸν ;. xoi ὅσοι μὲν 
μετὰ πάντα κεφάλαια, τῷ" προειφημένῳ. 'χρονται" λόγῳ, 
ὥσοι δὲ: μετὰ τὸν ἀυδορισμὸν, "rimo. χρῶνται τῷ λόγῳ: 
Ὁ συλλογεσμὸς. αὐτόβεν Xxos9 αὑτὸν οὐχ ἄστει πειράλδμον; 

οὔτε γὰρ ἐν αὐτῇ τῇ Ot&Gev; οὔτε ἀλλαχοῦ αὐτὸς κατ᾽ αὐνὶ:ς; 

τὸν γένεσιν. eyes". ἀλλ᾽ ὁ συλ λογεσριὸς ótio προτασειν, ἐστον 

«εἰς ὃν. συναγωγὴ κατασκευάξουσα, αδτο τάδε roUÓe οὐδὲιὸ 
διαφέρει" ἐπειδὴ οὖν à ὅρος πρότασίς ἐστιν ἐκ τῶν παρειμέ-- 

᾿ψῶν, καὶ ὃ ἀνϑοβεσμὰρ πρότασίς ati ἐκ τῶν πεπραγμένων, 
συλδὀγισμὸς ᾿ἡχολούϑησε τῷ ἀνϑορισμῷ," xd ἐν συνάγων 0. 

τὰς δύο προτάσεις. ὥστε τεχμικώτερον αὐτὸν 7 «τάττουσιων, 

6 ἔχει Cod, per lace. om. 7 Cod. αὐτῷ. 



M CRRILATPOY BLX ΤῊΝ | 
ol τάττοντες αὐτὸν ὡς ἑπόμενον τῷ ἀνθορισμῷ, οὐ γὰρ 
ἠδύνατο μετὰ δύο χεφαλαίων ἐξέτασιν τάττεσθαι, φύ- 
σιν μὴ ἔχων xa ἑαυτὸν μὴ ἐν ταῖς πρυτάσεσιν,. ἄχο- 

λουϑότερος οὖν, ἵν᾽ ἐν ταῖς προτάσεσιν" ἀγάγῃ, καὶ ἔτι 
b ἐνταῦϑα μὲν κείμενος ἀποδεικτικώτερον ποιεῖ τὸν λύγον" 

pera δὲ πρὸς τε xol τὴν πῃλικότητα xci πρός τι χαῖνον 

καὶ ὕπτιον" ἴσμεν γὰρ, ὡς αἱ συναγωγαὶ κατ᾽ αὐτὸν 

γενόμεναι πίστιν σταρέχουσε καὶ ἀπόδειξιν, μετὰ μέσα 
δὲ ἄλλα λήϑην : roi verras ἀχροατῇ. εἰδέναι καὶ τοῦτο 

40 δεῖ, ὅτε ob τεχνικοὶ πάντες, εἰ χαὶ μὴ φανεῤῶὼς λέγσυσιν, 

ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς φύσεως τοῦ συλλογισμοῦ. δεικνύουσι μὴ. 

ὄντα αὑτὸν κεφάλαρον " ὅταν yap. τὸν ἀνϑορισμὸν᾽ συλ- 
λογισμὸν ἐχάλεσενν ὥσπερ καὶ αὐτὸς. ὃ Eguoyértic ἐπὶ 

πολλοῖς φαίνετας λέγων, τέμνεται ἡ 'στάσις ὅρῳ, συλο 

&5 λογισμῷ," tà συμπέρασμα τοῦ ἀνϑορισμὸῦΐ ὄνομα τῷ ἀνὰ 
ϑορισμῷ ποιησάμενος" ἐπειδὴ γὰρ i κατασχευὴ τοῦ 
συλλογισμοῦ διὰ τοῦτα γίνεταν, διὰ τὸ συμπέρασμα τοῦ 

ἀνϑορισμοῦ, αὐτὸ τοῦτο οἷδεν ὃν τὸ "κεφάλαιον" πῶς 
οὖν ἠδύνατο διαιρεϑήναι καὶ μετὰ μέσα ἕτερα xeꝙu 

20 Àcue ταττεσδαιὶ 

Pro "y γνομοϑέτον' καὶ ποῦτά τινερ αἰτεῶνται 
σφόδρα, ὅτι ἐφεξῆς 7 γνώμη τοῦ νομοϑέτου τέταχται 
κοινὴ οὖσα καὶ ἀμφίβολος, ἀφ' ἑκατέρου γὰρ πρὸς τὸ 

οἰκεῖην συμφέρον ἐξετάζεται καὶ uc τὸ πρὸς τι ἢ 7 πη- 
ξολικάτης τὰ ἔτε πρὸς τὸν ὅρον καὶ "τὸν ἀριϑμὸν͵ ἔχοντα 

τὴν κατασκευὴν γ᾿ καὶ ἔτι σιρὸὺς τοὕτοις ἕτερον πταῖσμα, 

ὅτε' πρός τι μὲν καὶ πηλεκότης ἀναμφιβόλως εὑρίσκεται͵ 

γνώμη δὲ γομοϑέτου σπανιάκες xe μήπω 3 ove 

εὐρέϑη ἐν τῷ ξητήματι xeluevog, καὶ ἡνίκα ἤλθομεν" 

80 εἰρ. τὸ τοῦ εὐνούχου ξήτημα, δεικνύομεν, ὅτι οὐδὲ ἐκεῖ 

ἀρμόττει. ἄμεινον οὖν πρῶτα τὰ ἀποδεικτικὰ κεφάλαια, 

8 brevis lac, est in cod, 9: Cod, ἔλθομεν.. 
[4 



ἘΡΜΩΓΈΝΟ ἘΣ ΤΈΧΝΗΝ. My 

τὸ. τιρήξ, τι ol τὴν» πηλικότητο ραγήναι, ̓καὶ οὕτω. τὰ" 
περιττὰ χαὶ μὴ etel ἐμπίπτοντα , X( οἱ. μὲν τάττοντες. 

αὐτὴν τελευταίαν τούτῳ TQ λόγῳ τάττοῃσιν, ὁ δὲ. Ep-, 
μογένης τὰς ἀτέχνους πίστεις ἰσχυροτέρας. οἶδεν τῶν ἐν--. 
τέχνων" ἐπειδὴ οὖν ὁ γόμορ ἀτεχγός éGw5, σίστιν ἐπή- δ. 
J4y8 τὴν͵ τοῦ γομοϑέτον γνώμην, καὶ γὰρ μάλιστα οἱ: 

δικασταὶ toig: γόμοις. πρασέχουσῃ, καὶ περμετὸν αἱ ἀπο». 

δείξεις, ὅταν ἔχωμεν ψόμους συχηγρροῦντάρ' φικότως οὖν 
ἐφεξῆς τὴν τοῦ vougüétou γνώμην ὡς καὶ πιϑανωτόραν 
καὶ μάλιστα πείϑουσαν ἐπήγωγα πρός τι. Τῷ ̓Ἐρμογένει 16: 
καὶ τῷ Μινουκιαϑῷ φιλονεμκ( πηλλὴ "γέγονε περὶ τὴν, 
τάξιν τῶν χεφαλαίων καὶ σχεδὸν πᾶσε τοῖς- τεχνιχοῖς, 

τῶν μὲμ τὴν πηλιχότητα ταττύγτων, ἐνίων τὸ πρός τι.: 
εἴὔτωμεν οὖν τὴν ἑχάστομ Quay! τὴ πρός. τι ὑπερβολμιε. 

κὴν τάξιν ἔχοι, ἡ δὲ πηλικότης ἁπλῆν, τὸ. μὲν γὰρ πρὸς 1& 

τε πρὸς τὸν ὅρον τηΐ φεύγοντος γίνεται" λέγοντος ἐκεένον ᾿ 
μὴ τόδε εἶναι, ἐπάγει συγκριτικῶς τὴν ὑπύΐξεσυνι λέγοντος. 
Μειδίου, μὴ εἶναι δημᾷσιον ἀδίχημᾳ τὸ τυπτῆσαι, δΔημοτ." 
σϑένης δὲ καὶ μεῖζόν φησι καὶ ἀσέβειαν εἶμαι αὐτόν" -ἢ 
δὲ πηλιχότης ἁπλῆν ἔχει τάξιν, αὔξηᾳιν μόνον τοῦ Gt. 20. 

κήματος, ἐχρῆν οὗν. age τὴν πηλικότητα.. τάττειν, ἵνα! 

ὁδὸν ἔγῃ τὸ πρὸς Tí. ἔσμεν γὰρ, ὅτι τὰ ἁπλᾶ πρῶτα᾽ 
ἐστι τῶν ὑπερϑετικῶψ, καὶ ὅταν ἀποδείξωμεν, ὅτι ὃ 

δεῖνα 0 ἀνδρεῖος, τότε χώραν ἔχει, καὶ  χερλλέωςρ αὐτὸν 

ἀνδρειότερον. εἶναι" Éog δ᾽ &v αὐτὸ τοῦτο ἀμιριβάλλεται, 28. 

εἰ ἀνδρεῖος, πῶς δύναται ὑπερϑετικὺν εἰναφ) Ἢ πηλικό-. 
της αὔξει τὸ ἀδίκημιᾳ. καὶ. δείκνυσιν, ὅτε μεγάλην. καὶ. 
οὕτω χώραν εἶχε τὸ πρὸς τε καὶ μείξω, οὐδεὶς. γὰρ. τὰ. 

μεῖζον ἤδη ἀποδείξας ἐπὶ τὸ. ἔλαττογ ὑποστρέφει, xai οὗ- 

μὲν πηλικότητα προτἄττοντες τούτοις γρῶνται τοῖς λό-:30.- 

yoig* οἱ δὲ τὸ 15 πρός τι τοιούτοις". τὸ πρὸς τι γὰρ ** 

10 "Cod. τοῖς, scr. τὸ πρός τι, sc. προτάττοντες.[ 11 yàg 

Cod. poni$ post sequens πρός. 
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σιρὺς τὴν φωνὴν τοῦ φεύγοντος γίνεται" ἡ δὲ πηλικύγης 
αὐριστόν τὶ ἐστε, διὸ xai παρὰ τοῦ φεύγοντος ἔχει χώ- 
ραν ἡ πηλιχότης εἰς ἀναίρεσιν" ἰσχυρότερον δὲ ἣν τὸ 
συνομολογούμενον τοῦ ἀμφισβητισμοῦ" τί δέ ἐστιν, O 

&.g gni; συνομολσγεῖ ἐν τῷ ὕρῷ ἑαυτοῦ ὁ φεύγων τὸ εἶναι 
τόδε τι τὸ ἀδίχῃμα“. τὸ πρός r& οὖν ἐξ αὐτοῦ τοῦ Ono- 

λογουμένου τὴν χατασχευὴν ἔχει xai ποιεῖ χαὶ" μεῖζον. 
ἀχύλουϑον. ἦν ἐχεῖνο πρότερον τάττεσθαι, ὃ αὐτὸς Ópo- 
λογεῖ ὁ φεύγων, xai Ste οὐχ ἀεὶ ἐμπίπτε; γνώμη vOuo- 

$9 ϑέτου, ἐσχυροτέραν.. δὲ δίναμεν ἔχει μετὰ τὸν συλλο- 

γισμὸν ἐπαγαχεῖν τὸ. πρὸφ τε". αἱ γὰρ ὃ συλλογισμὸς 
τὸν ὅρον τοῦ φεύγοντος εἰς 69 φέρει xal δείχμοθε ταὺ- 
τὸν ὃν τὸ πεπραγμένον τῷ μὴ πεπραγμένῳ, ἀκόλου- 
Soc ἣν ἐπαγωγὴ xe μεῖζον σημαίνουσᾳ j διὰ: xot τὴν 

45 γνώμην τοῦ "ομοϑέτου ἔφαμεν ug. xaxwc. giro αὐτὸ ἂν. 

- τεθείη" 12 ἐχρὴν γὰρ μετὰ τὸ πρᾶός Tt χαὶ οὕχως ὑστέ- 

Qey τὴν. πηλιλότητα τῶν ἐχόντων δειχνύόναι; τοῦ πρά- 
'yuaro; δὲ γγῶσιν" τοῦτο yaÓ doti τὸ ὥσπερ χαταδρο- 
μὴν δειχνύναι αὐτὴν ἐν τῇ νκηλλχύτητε, τὸ ἐκαρϑῆναι 

20 ποεξῖν Li τῶν ἀντιϑετιχῶν" ἡ μία τῶν ἀντιϑετεχῶν 
σατανμότατα. ̓ ἐμαίσετει » “εἰ μήπω ὃν τοῖς! χατὰ. αἴτησιν 

ὅσοις γώραν ἀντισφατιχσὺ ἔχερ" αὐτὸς δὲ ταύτην οὐχ 
οἶδεν, ἀλλ᾽ ἀντεγνληματιχὴν ἐνηγώγεν, λέγων, Ote: vire 

εἰ ἐμπέσοι εὐρέϑησέεαι καὶ μετάληψις “ἐν δὲ τῷ «ὄνῳ, 

δ᾽ ἔνθα τεχνολογοῦμεν τὸ εὐνοῦχον ζήτεμία, ἀναγπδῖον καὶ 

περὶ τούτου διαλαβεῖν" xml σερὶ τοῦ μὴ ἐμπεσεῖν, ὅππως 

ἐμπεσεῖται; d» ἐχείμῳ ἐροῦμεν.- Ἰδζήτησαν δέ τινες, πῶς 

μὴ. ἐμπεσούσης ἀντιλή ψεὼς δυνατόν devi μετάληψιν ποτε 

γενέσθαι, αὐτόῦ τε TOU τεχνικοῦ λέγοντος, ὅτε ἡ μετα- 

30 ληψις πρὸς ἀνείληψιν λέγεται, ναὶ ἐροῦμεν, Oto τὸ ἀν- 
τιϑετιχὸν κεφάλαιον ἀντεγχληματεκοῦ, τἄξιν ἔγει ἀντι- 

λήψεως" ὅταν χὰρ λέγῃ ἐχεῖνος. ἄξιον εἶναι παϑεῖν τόδε 

12 τεϑείη Cod, om." 
« 
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τὸ ysyovóg τὴν ἐξουσίαν αὐτῷ κατασχευάξει, καὶ ὥσπερ 

ἐστὶ goi ἀντίληψις προῦπάρχουδα ἐν τῷ ἀντεγχλημα:- 

, τικῳ τινὲς μὲν οὖν καὶ ἠρχέσϑησαν οὕτως, τινὲς δὲ 

ἐπήγαγον. τῇ μεταλήψει τὴν ἀντίληψιν, ἵνα stil ἡ ᾳό- 
σις σώξηται. τὸ δὲ περὶ τοῦ ἀντιστρόφῳρι. αὐτὸ εἶναι, ἃ 
ὅπερ ἔφημεν, ὧτ' ἐν τῷ 'ἀντεγκλήματι 'τῆς "φυσικῆς οὔ- 
σῆς τοῦ ἀντεγκλήματος" διὸ καὶ 'παρῆκεγ᾽ αὐτὴν: ὃ Ἔνι 

. μιογένης καὶ ἐβμιπεσεῖτωι " χαὶ πῶς ἐμπεδεῖξαἑ, mvüxe To 

TOU: εὐνούχου λέγομεν ζήτημα, ἐροῦμεν. 3 ποιότης καὶ ῇ 
-γνώμῇ "ἐπίλογος οὐσα ἐν στοχασμᾷ" μεμαϑήκαμεν ὕπως ὑφ 

γίνεγαι, καὶ τοῦτο. ἐν πάσαις. ταῖς OTCO50LV ἐμπιπτει" 

εἰδέναι δὲ" γρὴ, ὡς τινες ἐπεχείρησαν τὴν πηλικύτητα καὶ 

τὸν συλλογισμὸν ἀνελεῖν ὡς ἄχρηστα f λέγοντες, ας τὰ 

πρὸς τι "χαὶ μεῖζον δείκνυσι τὸ ater, καὶ ὁ ἀνϑο- 

ρισμὸς δρίξεναι τὸ εἰ ἐστι, τὸ ὡδίπκημα ποία: χρεία πη- ls 

᾿λικότητος ἡ τοῦ συλλογισμοῦ; ἁπαξ yàp «δυνηϑεὶς δεῖξαι AN 

μεῖξον, παίρν "χρείαν ἔχει αὐξῆσαι; καὶ. nel ἀποδειξας ι 
ἐκ τῶν πεπξαγμένων, ποίαν χρείαν" ἔχει συλλογίσασθαι; 

ἐροῦμεν QUP, bt τὴν μεγίστην γρεΐαν ἔχερ ὁ συλλογισιμιόρ" 
“τὸ piv γὰρ i» τῶν αὐτοῦ ἀποῤεικνύναι οὐχ οὕτως icyv- 20 
οὖν ἐστὶ". τὸ 'δὲ ἐκ τῶν δεομένὼν xeà ὁμθλογουμένων — « 

παρὰ ToU ἀντιδίχου μέγιστον, ὅπερ ὁ συλλογισμὸς ἐ ἐπαγ- 

γέλλεσαι;" "καὶ γὰρ λέγει ἐκεῖμος δἰπιχι. τόδει τέ ταῦτα D 

συλλογισμὸς. δείκνυσεν ὄντα xol πέπραχμένα, αὐτῷ δὲ 
πάλιν ἡ πηλιλότηφ᾽ τὴν καϑολικὴν, ἔχει δύναμαν" αἱ yep δ 

αὐξήσεις πρὸς σύγκρισιν ΄οὖσαε οὐκ εἰσὶ μὲν μεγάλαυ, 

καϑολικαὶ δὲ μέγαλαι εἰσίν" τί γὰρ εἰ τοῦδε" μὲν μεῖζόν 

ἔστι, μιχροῦ δὲ ὄντος καὶ εὐτελοῦς, ὅπερ. τὸ πρός τὶ ποι- 
εἶ" τὸ μὲν γὰρ πρὸς τι τὴν ἀπύδειδιν συγκριτεχῶς ἔχει, 

ἡ πηλιχότης δὲ καϑολιχή᾽ οὐ τατος ; ". o$0 
Ὁποτέρῳ οὖν τὸ ἕτερον χρήσεται" τοῦτο ὡς 

καϑόλου ἀνατιϑεὶς τέϑειχεν" ἐπὶ γὰρ’ ὕρᾷυ ἀδύνατόν ἐστί — 

ποτὲ τὸν χατήγόρον ὅρῳ χϑήσασθϑαι, ἐπὶ" δὲυτῶν ἄλλων — CC 

! 

- 
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στάσεων εὑρίσχεται. "Enusy ovy χαϑολικὸν κανόνα ἔλε- 
, 758», διὰ τοῦτο εἶπεν, υἀπστέρῳ οὖν αὐτῶν πότερον μέ- 

ρος. χρήσεται," καὶ οὐχ ἐἰπὲν, ὅτε τοῦ φεύγοντος χρωμέ- 

Ju τῷ ὅρῳ ἀναγκῇ to συλλογισμῷ xo ἀνϑθορισμῷ τὸν 

4 διώχοντα χρήσασθαι 
Οἷον εὐνοῦχον τις εὑρὼν ξπὶ τῇ 7υνα εκὶ 

ἀπέχτεινεν ὡς μοιχὸν, καὶ κρίνεταε' φόνου" 
πολλοὶ. τῶν τεχνικῶν φιλονειιοῦσε, τοῦτο τὸ δή τήμα. μὴ 
εἶναι ὅρον" εἰ γὰρ ὅρος ἐστὶ to ἀναιρεῖσϑαι. τὸ περεφε- 

40 ρόμενον ἔγκλημα καὶ μὴ φάσχειν αὑτὸ πεποιήκχέναι, ἐπι- 
φέρεται δὲ ἐγχλημὰ avra φόνου xal οὐχ ἀρνεῖται τὸν 

φόνον, πῶς ἂν dis ὅρος: εἰ μὲν γὰρ εὐνοῦχον κρίναι τις 

ζῶντα χαὶ ἦν τοῦτο to ξήτημα; » εὐνοῦχον εὑρών τις ἐπὶ 

"τῇ γυναικὶ κρίνεν pasgelo " ἀναντιῤῥήτως ἦν τὸ ζήτημα 

45 ὅρος» εἰ οὗτος μοιχός ἐπειδὴ δὲ φονευδέντος ἀὐτοῦ xpi- 

LCD φόνου; οἰκεῖον δὲ ὕρου τὸ ὄνομα τοῦ πραχϑέντος 
ξητεῖν ὃ τι δεῖ χαλεῖν" ἐνταῦϑα δὲ οὐδεμία ζήτησές ἐστι, 
“πότερον δεῖ φόνον κἀλείσϑωι τὸ πεπραγμένον, ἢ ἕτερόν 
“τι, οὐχ ἄρα εἴῃ ὅρος" & γὰρ πρὸς τὸ αἴτιον γένεται τὸ 

δ 40 συνέχον, καὶ ἐχ τοῦ δυνέχοντος 7 órádig . τί ἂν εἴη ἐν- 
“ταῦϑα τὸ ἀἕτιον; φόνον ἐποίησας" τὸ δυνέχον" ἐφόνευ- 
σα, τοῦτο δὲ οὐχ ὅρου. ἀλλ᾽ ἀντιλήψεως" εἰ μὲν γὰρ ἔλε- 

, γέ, μὴ ταῦτο εἷναι φόνον, OQog ἦν, εἰ ἰδὲ ὁμολοχεῖ τὸ 
τί πεπραγμένον καὶ ἐπὶ τὴν ἐξουσίαν ἀἀξαφεύγει , πᾶς 

45 οὐκ ἂν “ἴῃ. ἀντίληψις! εἰ δὲ ἐροῦσιν, ὅτε ἕν᾿ ἀντιλήψει 

“δεῖ ὁμολογούμενον ἐἶνας τὸ ἐφ᾽ ᾧ τὴν ἐξουσίαν ἐπάγει, 

ὡς ἐπὶ τοῦ τὸν τῤισαρσιστέα ἀνελόντος αὐτῷ γὰρ μά- 

"hore ἔοικεν. οὐδὲν ϑαὺυμαστὸν ὁρικὸν ἐμπεσεῖν) à ἀπὸ τοῦ 
προσώπου, ὡσπὲρ κἀκεῖ ἀπὸ τοῦ τρισαριστέως προσώ- 

30 "toy μεταλαμβάνέται ὃ διάχων λέγων, μὴ δεῖν ἀριστέα 

ὄντα αὐτὸν ἀναιρεϑῆναι. καὶ ἐνταῦϑα οὖν μεταλαμβά- 
γεταὶ λέγων μὴ δεῖν ἀναιρεϑῆναι ἐὐνοῦχον ὄντα, ὥσπερ 

παχεῖ ἀριστέα, ὅτε ἠδύνατο αὑτὴν διαπράξασϑαε τὴν 

- 
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μοιχείαν * xol ἁρμοδίως ἐμπίπτει καὶ ἥ deinen ἀντί.- 

ϑεσις, ἥπερ οἰκείᾳ ἐστὶ τῇ ἀντιλήψει.. Δῆλον οὖν ἐκ πολ- 

λῶν, ὅτε τοῦτο μαφάλαιον ἐν τῷ ὅρῳ oU συνίσταταί, ἀλλ᾽ 

ἐπλάνησεν αὐτὸν τὸ τοῦ εὐνούχου ζήτημα' οὐδὲ γὰρ ἐπὶ 

ἑτέρου ζητήματός ποτε ὁρικοῦ εὑρίσκεται ᾿ἀντεγχληματι-τῷ 

χὸν, καὶ τοῦτον O ἐνόμισαν εἰναέ ὅρον, ovx ἔστιν OQOg. 
Μετὰ δὲ τὸ τίς 9 μοιχὸς ξήτημα περαν- 

ϑέν" ἐνζαῦϑα ἁληϑῶς τὴν πλάνην, ἣν ἐπλανήϑη, ἐμή- | 

γυσε" λέληϑε 7ὰρ ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ κατηγόρου ποιήσας 

τὴν στάσιν, ὅπερ ἐν ὅρῳ ἀδύνατον ἐνταῦϑα δὲ τὸ λέ- 19 
γειν »μετὰ τὸ τίς ὃ μοιχὸς ζήτημα περανϑὲν “ ἀπὸ τοῦ 

χατηγόρου ἐστι τοῦ λέγοντος, ,,ἀλλ᾽ οὐχ οὗτος μοιχὸς,“ 

αἱ δὲ στάσεις amo τῶν φευγόντων. 7ίνονται" ὅταν οὖν 

ἐκεῖνος λέγῃ μοιχὸν ἀγῃρημέναι, ἐπ᾽ ἐξουσίαν καταφεύ- 

y&, καὶ δι᾿ ἐχείνου πρῶτον ἀναιρεϑῆναι τὴν ἐξ ξουσίὰν 45 
τῷ μεταληπτιχῷ, τῷ λέγειν." ὅτι οὐκ ἐξῆν σοι αὐτὸν ἄγϑ- 
Adv ovx ἀκριβὴ μοιχὸν ὄντα" ὃϑεν ἀναφύεται τὸ ὁρε- 

χὸν ἐνθύμημα μόνον οἰκεῖον τῆς στάσεως" ἐν τοῖς περὺ 
τῶν προσώπων τὰ παρακολουθοῦντα σχεψάμενοι αὐτὸς 

μὲν τὴν τῶν προσώπων διαφορὰν διηγούμενος οὐδαμοῦ 28 
τὴν ἑκάστου ποιότητα τῶν προσώπων εἴρηκεν; ἀλλὰ μίαν 
παντῶν. ἔστησε τὴν τῶν ἐγκωμιαστικῶν ἐξέτασιν" ἡμεῖς. 
δὲ φϑάσαντερ εἰρήκαμεν τοῖς ἐπεσχέμμένοις ἐκεῖνα eixe⸗ 
ρὲς τὴν ἑκάστου προσώπου ποιότητα τιϑέναι. 
Ὥσπερ δὲ στοχασμῶν εἴδη πλείονα, οὕτω 5 

xal ὅρου" τινὲς τῶν τεχνικῶν. τρία γένη καὶ εἴδη λόγου 
λέγουσιν, τὸ κατὰ φύσιν, | τὸ “κατὰ τρόπον, «τὸ κατὰ 
xgiaw. καὶ τοῦ uiv χατὰ φύσιν τιϑέασι παράδειγμα" 
νόμὸς τὸν σεσινωμένον μὴ ἑεράσϑαι" μὴ γελῶν τις κω- 
λύεται, ἐνταῦϑα γὰρ 7 ζήτησις, εἰ τοῦτο civog, ὃ xce- 30 

τὰ φύσιν γίνεται" τοῦ δὲ χατὰ τρόπον τιϑέασι παρά- 
δειγμα" τὸν΄ πλούσιον τὸν ἐπανατεινόμενον λέγοντες, δὺ 
οὗτος Ó τρύπος͵ πληγαί", τοῦ δὲ κατὰ χρίσιν, τοῦς τε 



| 
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-χατὰ αὔδησιν, χαὶ τοὺς χατὰ ἀμφισβήτησιν, χανϑάνου- 

σι δὲ αὑτοὺς οὐχ. εἴδη [777 ἀλλὰ ποιότητας λέγοντες. 

διαφέρει δὲ εἶδος. ποιότητος τούτῳ, τῷ τὸ μὲν εἶδος 

διάφορον δέχεσθαι διαίρεσιν, τὴν δὲ ποιότητα λόγων 
5-.αἰτίας μηνυτικὴν εἶναι. ὥσπερ γὰρ dv τῷ στοχασμῷ τὰ 
«εἴδη διάφορον ἔχει τὴν διαίρεσιν καὶ πρὸς ἑαυτὰ, xoi 

ἄλλως προχαταρκευεζόμενος, ἄλλως ἐμπίπτων, οὕτω δὴ 

καὶ ἐν ὅρῳ, ἐνταῦϑα δὲ οὔτε ὁ κατὰ τρόπον Ὅρος οὔτε 
ὃ κατὰ φύσιν διάφορον πρὸς ἑαυτοὺς τὴν διαίρεσιν ἔ- 

40 χουσιν“ ἄλλως τε χαὶ τὸ κατὰ φύσιν ἀντιλήψει μᾶλλον 
ἁρμόζει ἢ ὅρῳ" ταῦτα μὲν οὖν ἐῶμεν" ἃ δέ ἐστιν ἄχρι- 

B ws ὅρων ἐροῦμεν. γενικώτατα μὲν οὖν τρία εἴδη ὅρων 
ἐστὶν, ὃ τὲ χατὰ ἄρισιν, καὶ ὃ κατὰ ἀμφισβήτησιν χαὶ 

ὃ κατὰ ἀξίωσιν" τὸ μὲν. οὖν xara ἀξίωσιν ἄτμητόν ἐστι 

δ χαὶ τὸ κατὰ ἀμφισβήτησιν" τὸ μὲν γὰρ αἴτησιν ἔχει 

poro» τὸ δὲ ἢ. δίο προσώπων περὶ “ἑνὸς χατὰ μέρος 
πραχϑέντων ἀμφισβήτησιν, ὡς ἐπὶ τοῦ διώξαντος τὸν 
τύραννον ix τῆς ἀχροπάλεως, xol ὁ ἕτερος συναντήσας 

᾿ καὶ ἀνελὼν καὶ ἀμφισβητοῦντες πεβὴ τῆς δωρεᾶς " v) δύο 

20 πριιγμάτων. πεπρηγμένων vq ἑτέρων δύο προσώπων, ὡς 
ἐπὶ τυΐτυου τοῦ παραδειγματος" τύραννος τὴν ἑαυτοῦ 

EN σκευὴν δέδωκεν τῷ δορυφόρῳ, καὶ usteAeu τὴν éxci- 
- 4v χατῆλϑεν μοιχευόμενος τῶν ἐν τῇ πόλει γυναῖχα. 

κατὰ ταὐτὸν ἀνηλϑὲ τις τὸν τύραννον ἀνελεῖν, καὶ ἀπέ- 
$5 artuvsâ τὸν δορυφύρον ἔχοντα τὴν σχευὴν, καὶ ἐν τῇ πό- 

λδι ὁ τῆς γυναικὸς ἀνὴριτὸν τύραννον μοιχευύμενον ἀνεῖ- 
λεν, καὶ" ἀμφισβητοῦσι τῆς δωρεᾶς. διαφέρει. ὁ ὅρος 

οὗτος τοῦ ὕρου ἐχδινυυ tQ παρ᾽ ἐχείνων ἐν μέρει ἕν ἔρ- 
yov πεπρῶγϑαι, καὶ τοῦ μὲν τὴν ἀρχὴν εἶναι, τοῦ δὲ 

50 τὸ τέλυς" ἐνταῦϑα δὲ παρὰ“ δύο προσώπων τελείως ἀμ- 

ΝᾺ 

φοότερα" τὰ ἔρ)α πεπρᾶχιλαι, χαὶ ἔτι κατὰ ταὐτὸ διά- 

φορον ἔχε τὴν διαίρεσιν , ὅτε ἐκεῖ μὲν εἷς ὅρος ἐστὶ xoi 

"TM NE "r t d 07 l εἷς 

| ^ 
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sig ἱἀνϑορισμὸς, λέγοντος Ὅτε τυραννοντονίαι ἐστὶ. τὸ ἐχο-: 

βαλέϊν. τῆς ἀχροπόλεως;; τὸ δεῖξαι. φυγώδα , τὸ μηκέτε: 

ἔχειν δορυφόρους ; xol tig: πόλιν. ἀνθορισμὸςῳ. ἀλλὰ: Tux 
paxvexrovic ἐστὶ τὸ .ἀνελαῖν' τὸν ἐχθρὸν ᾿ἀποϑεΐξαιος ἔν. 

ταῦϑα δύο. ὅῤοε παρ᾽ ἑκατέρου: xal δύο. ἀνϑοριμοί". B-5- 
vs yàp τὸν δορυφόρον 'ἀγελών" uj y ὅτε τυραννοχτοι " 

νία ἐστὶ τὸ ἀνελϑιεῖν' εἰς τὴνυάκρόπολινγ. τὸ μάχεσθαι τοῖς: | 
δορυφόροις» τὸ" , ἀποσφάξαι: πύρῳννον" ὃ δὲ πεποίηκας.,. - 
μοιχύν: iss. ̓ ἀνῃρηκέναε dun 4» πῶ. οἰκήματὶ » ουδὲ: pe^ 

νώσχων εἰιντύραννορ ἦν". δ᾽ δὲ πάλιν τὸ ἐναντίον, 071: 10: 
τυραννοχεονέα ἐστὶ τὸ αὐτὸν. anoxcsivav τὸν τύραννον, 
τὸν »εχρὸν Jefu», ov τὸ υδορσιρόρον ἰδιώτην σχῆμα μό-: 
90v ἔχονται. καὶ διᾷ» δύο epar xal ἀνϑορισοιῷ! xal τὸλ᾽ 
μὲν mand: - ἀξίωσιν. «t: ἀμφισβήτησιν ; weUro: δὲ xara: 
κρέσιν, ὅπδοι gi τὸ κατῶ.. φυγὴν καὶ δίωξιν) wed Xien- 4 461. 

σεῖται eie: re v0» ἀνφονομαάξοντα. xui r0? κατὰ σύλλη-» 
ψεν ναὶ τὸν. ἐμπίπκοντα, X0 φοὺς "δύο καλουμένους 6 “ὅρους: J 

»αὶ «ovrovg tv. Egueyótno oidavy: ovi OE. xol . παρᾶ 

κοὐτουσιἕεερος ᾿καλούμεῦτις παραδαξαρὶ ὅτι πάντων. τῶν". 
ρῶν pisei ἐχόντων, τὰ ἡ τον. ιλέχειν. “ποποιηχόναι ἢ τὸν 20: 
αἰτοῦντατῆ:: 'ξὸν φεύμονᾳ," ὟΣ σεαράδοξορ. απὸ τοῦ; udi· 
Covog. ἔγαιταὸ, ὄγκλημα ὅτε δὲ τούτου, — E τοῦτον" 

γόμος. TOV, ποσεν ῤιόπον qo] ipaa va, ἑξαδάκτυλος χωλύς"; 

ἐται lugar; οὐ Jp ovre τὸ ἐλλεῦτον. ἐστιν. ἐντου ἂν 
τὸ χατωσχεσαζεσθτα TOV, ὅρον," ἀλλὰ κατὰ πὸ πλέον" ἐν88- 

τούτῳ οὐ μάλιστα τῷ ὅρῳ. "τὸ πρός. τι ἀνέστραπται" οὗ" 
γὰρ "περὶ: τοῦ. καὶ Εεῖξον ἀδτὸ" εἶναι" φιλονεικεῖ δ᾽ κατήγο-" " 

poc, ἀλλ᾽ ἧττον, oiov ἐπὶ μὲν τοῖο. ὅροιφ, ὁ μὴ γελῶν. 

καὶ χωλυύμετος ἱδρᾶσϑαι τὸν. κατήγορον. ἔχει. πρός tW. 

καὶ μεῖξον χατασχευάξονταν ιδεὺ βιῖζόν. ἔστι τοῦ ἄλλο τὶ 839: 

σῖνος ἔχδιν, τὸ γέλωτος ἐπτερήαϑαε "ToU. voa. ἐλλυπεῖν,. 

τοῦ ὀφϑαλμόν" ἐνταῦϑα διοριξομένου αὐτοῦ τὸ Hune a 

“μόνον εἶναι. τὸ σῖμος, καὶ οὗ τὸ πλείονα ἔχεῖν, TÓ πρός 
ΠΆδεοτ. V. oc : 11 

- - 
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τὸ 9 κατήγρροδιλέχει,. ὅεν τὰ πλείονα Ert» πολὺ Terov 

ἐσὲς τοῦ ἥττοχοὰ" «οὖ γὰρ τὸ ἥττονα ἔζεεν. ἄχρηστόν ἐστυ 

καὶ τὸ πλέον͵ δὰ, ὃ ἕτερος. δάκτυλος ἀχρηστός ἐστὲ, "τά- 
by» ἔχει τοῦ ἥξτονορ" περὶ -δὲ᾿ τῶν λοιπῶν. αὐτὸς. Foporé- 

' viis διέξεισιν «΄. Εἰσὶ δὲ καὶ ἔμμεσοί. E57 d ὁ ὄμμεσσα: “δέ 

εἰσιν οἱ δοχοῦνεες͵ μὲν ἔχειν dvo: pry soivopéroug δὲ, ὡσ- 

σεέρ ἐπὶ τῶν. ̓ συνεζεγγμένων. ἐστὶκ ὁ Cuninziex*. ὁ γὰρ δεύ- 
τερος ὁρας- εἰς κατασκευὴν τοῦ προτέρου λάμβανοτὰε, ὡς. 

ο΄ ini τούτοις! νόμος τὸν καϑυφέιντα ἱερῶν" δέχην, ἃ ἄπτερον 
. 42. εἰνίσι Ν δημοσιϑέψης διαλυσάμενος πρὰς Μειδίαν ὑπάγεται 

(0 τῇ ἀτιμίᾳ, μετὰ γὰρ τὸ ξητηϑῆναι » τί τὸ χαϑυφεῖναι ;» 
TOv ἐν δικαστηρίῳ. εἰσελϑόντα μὴ δικαιολογήσασθαι, Ξ τὸ 
p προσάγειν μάρτυράς, τὸ ὅλως nij ὡς. δεῖνα ᾿ἀγωνίσα- 

6ϑαι, ἐμπίπτει. μεταξὺ ἕξερον ξήτημα., εἰ, ie: αὕτὴ ὧδ. 

15 oa. δίκη , Xe; χοκαἀκευάσει 0 Δημαοσϑένήσ. ̓ ἀὴκοῖναι, ἱερὰν, 

ἀλλ᾽ ὁριεῖταα τὴν περὶ: ϑυσιῶν ὃ ἢ ἀγαλμάτων ἢ 7 ἱερῶν 
δίκην sue. ἑερεν" διὸ καὶ ἔμῥιδαον. παλοῦνταϊ, ὅτι τάξιν 

μὲν ἔχουσε διπλῶνψ. τὸ δὲ. ἕτερον, ὐτὼ. μέρος "εἰς ἀπόδει»: 

Ew. τοῦ προτέρου λαμβάνεταε, ap αὐτὸ iyyoAsitar, ὧσ- 

240᾽περ. h ni TOU κατὰ τσύλληψιν' aal roũ ἀντονομάζοντος * τὰ 

δὲ. παραδείγμοτεα, mixer pur v Egnoyéna y “Εἰδέμαι δὲ χρὴ 
ὅτι. ὁ κατὰ ἀμφισβήτησιν 4 ὅρος! μόνος: τὴν ἐναντίαν, τάξιν 

ἔχες τοῖς. ἄλαφες ὑὕροις "ἐδ μὲν͵ yépesomg: ἄλλοις 4 ὅροιρ ὃ- 

ρος tO. ἑεραλθεον ἐχ τῶν. παφειμένων γίνεται, ἐν δὲ τῷ 
28 κατὰ ἀμφισβήτησιν ἐκ TOV: πεπραγμένων". “τοῦ μὲν τὴν 

ἀρχὴν ὁρίξαντος * εἶναι τὴνν τυραννοκτονίαν. τὸ ? διῶξαι, 

. τοῦ δὲ τὸ τέλος τὸ ἀνελεῖν" ἰστολλάκις γὰρ ἔφαμεν», y wg ὁ 

αἰτῶν raw € ἔχει. διώκοντος. | 5 v 
Τοῦτο οὖν «λέον. ἔχει κἐφάλαιον οὗτος d» 

50 τῇ δι αερέσει:. ἔλωϑεν. ἑαυτὸν .o ἱΒρμογένης τὸν τρό- 
"Dy τῶν ἐνθυμημάτων. κεφάλώιον, καλῶν" κεφάλαιον δέ 

, 4 €od. δικαιολογήσασϑαι.. En Cod, οὐσιῶν, scripsi $v 

σιῶν ut. HBerin.. , Progymn. p.50. 3 Cod, τῷ. 
! 

δ 4 C 
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ἐστι μέρος λόγου διάφορον ἐργασίαν ἐπιδεχόμενον πρὸς 
τὰ προχείμενω καὶ ἐπάγόμενα᾽ οὕτως οἱ πολλοὶ ὁρίξζον- 

ται τὸ χεφαλάιον. ἢ τῶν ἐλέγχων, ἀπαίτησις διάφορον 

ἔγϑι τὴν ἐργασίαν πρὸς τὸ παραγραφικὸν xol τὴν᾿ ̓ἔχο-. 

μένην ̓ βουλησίν᾽ xal δύναμιν;" καὶ TO πρός "TL διάφορον" 5 

yu τὴν κατασχξυὴν, πρός “τὸ. ἐὸν᾽ ἀνϑορισμὸν. xai τὴν 
πηλικότητα᾽ àyravOw δὲ ἔστι μία διαφορὰ χαταδχευά- 

ζομένη, ἀλλ᾽ ἐνθυμήματά. ἐστι μόνα τὸ διαλλάττον, καὶ 
τοῦτο οὐχ' ἐν éyl τόπῳ κείμενον, ἀλλὰ καϑολιχόν" πὼς 

οὖν βεφάλδιον᾽ ἐρεῖ τοῦτο Fouoyivns xal: οὗ μᾶλλον εἷ- 10 

δος λόγον" 'ró γὰρ εἶδός ἐστι μόνον τὸ διαλλάττον, καὶ 
διάφορον ποιότητα ἐνθυμημάτων παρέχον , κεφάλαιον 

δὲ οὐχ ἔστε. 

Τρίτος κατὰ πρόσωπον διπλοῦς. τὸν κατὰ 
ἀμφισβήτησιν ὅρον καὶ τὰ πρόσωπα διπλοῦν ἐχάλεσεν" κα 
ἔστι δὲ οὗτος τῶν διπλῶν, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἠγνόησε τὰ ἕν". 

χὰ εἔδη τοῦ. ὅρου, προετάξαμεν ἀνωτέρω" εἰκότως αὐτὸ - 
διπλοῦν εἶναι νενόμικεν. 
. “ΝΣ . n EE V 

A τ Περὶ: ἀντόλήψτως. 

᾿Ἐϊήτηφαι. zb δήποτε, ἐν. uhr. τῇ. mM πρώτην 20 
ἔταξε τήν. “πραγματικὴν, ἐν L2 Tj] τῶν στάσεων διαιρές 

σει τὰς, διραιολργικὰς πρῴταρ" xu. λέγομεν , ὅτι ἐχεῖ 

μὲν TOY κανόνα καὶ. τὴν μέϑοδον τοῦ τὰς στάσεις &U- Z 

eei ὑποτιϑεὶς, εἰκότως πρότερον ἔταξε τὴν πραγματικὴν, 

ἅτε ̓ μανοειδῆ τινα οὖσαν" διριρῶν γὰρ τὴν. ποιότητα εἴς 35 

τε τὸ χεγενημένον καὶ μέλλον, καὶ ὑποτιϑεὶς τὸ μέλλογ 
ἔχειν τὴν. πραγματιχὴν, εἰχότως αὐτὴν προέταξε μίαν τι- 

và οὖσαν. TOU. μέλλοντος, καὶ ἐφεξῆς τὰς τοῦ παρεληλυ- | 
ϑότος πάσαρ᾽ ἐνταῦϑα δὲ ἐπειδὴ ἀντίληψις xoi ἀντιϑε-" 

τιχαὶ, αἵπερ εἰσὶ τῆς δικαιολογίας, πλείστην ἔχουσι χοί- 50 

᾿ ψωγίαν πρὸς τὸν ὅρον, καϑὼς χαὶ ἀνωτέρω ἐμηνύσαμεν, , 

χαὶ τὰ χεφάλαια ταῦτα ἐστιν, εἰκότως περὶ τοῦ ὅρου 

n.. " 
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διεξελϑὲν δευτέραν ἡμῖν τάττει τὴν ἀχτίλῃψιν ́ . πρώτην 
οὖσαν τῆς δικαιολοχίας.. W 

. ^H ἀντίληψις διαερεῖται, προβολῇ. ἡ προ- 
βολὴ ἐν ὅρῳ ἤδη δέδεικται, ὁποίαν ἔχει, φύσις, 4 

ὡς Mog£oig. δεχαίου. τὰ μύρια τοῦ. diadov ἐστὶν 
1 avril ' εἴρηται δὰ. μόριον. δικαίου. ἀπὸ τῆς, φύαεως 
τοῦ πράγματος * ἐπειδὴ γὰρ g ἀντίληψις. ἐξ ἑνὸς τούτων 
τῶν τριῶν συνίσταται, φύσεως ἢ τέχνης ἢ νόμοῃ, διὰ τοῦ- 

to μόριον διχαίου καλεῖται, naga. τὸ μέρος τέ, TOU διχρίον 

A0 προβάλλεσϑαι. ᾿Εζητηταε δὲ; τί δήποτε οξφεξῆς ὅτερον 
κεφάλαιον ἐπάγει χαλρώμενον ἀντίλχψιν. , τοῦτο. δὲ ἄντε- 
ληπειχὸν, xod ἀντιλήψεως φύσιν ἔχον͵ οὐχ ἐκάλεσεν avtí- 
ληψιν" λέγομεν, ὅτι. τοῦτο , ὃν τρόπον τὸ παραγραφε- 

κὸν. τὸ ἐν -στοχασμῷ οὐχ ἄντικρύς ἐστιν ἀπολογία τοῦ 
45 πράγματος, ἀλλὰ διαβολὴ τοῦ ἄγοντος, "τοῦτον τὸν. τρό- 

sov καὶ τὰ μύρια τφῦ δικαίου οὐ φανερῶς ἀπολογεῖται, 
, οὐδὲ τὴν πᾶσαν ἐξουσίαν προβάλλεται , ἀλλὰ. μόνον δια- 

βολῆς ἕνεκα προτείνδται" τὴν ἐξουσίαν". διὸ. và cvri- 
ληψις ὠνόμασται διὰ τὸ μήπω τῆς ἐξουσίας τὸν φεύ- 

40 i0 γοῦτα ἀντιλαμβάνεσθαξ, ^ ἀλλ᾽. ὡς ἐκὶ διαβολῇ, ἢ ἐπὸ 
τούτοις χρίγεται. 

Ἰρασώπῳ. εἰκύὐτὼς" δευτέραν ἔδει τάξω" τῆς ἂπο- 
“λόγίας τὸ πρόσωπον xo ÜAyov τῆς τέχνῆς xal τῶν κε- 

; φαλαίων ἐπὶ τὸ ἰσχυρύτερον ἰόντων. ἐπειδὴ γὰρ ἔφημεν, 
45 ἑπτὰ μόρια TOU δικαίου παράγραφικοῦ τάξιν ἐχεὶ, eixó-, 

τὼς τέταχται δεύτερον τὸ πρόδωπον τελέας παραγραφῆς 
C τάξιν ἔχον ἐν τῇ ἀντιλήψει" " ἔστιν γὰρ τοιοῦτον, ὅπερ 

ἑτέρων εἰσὲν αἱ τοιαῦται χαϊηγορίαι, καὶ ὁὐ δεῖ qoe &t- 

πεῖν ἰδιώτας " δημοσίων ἀδικημάτων xplysa un, ὡς ἐσὲ 
80 τοῦ ζωγράφου τοῦ γραψαντοὺ τὰ ναυάγια" καὶ ἀρινομέ- 

γου δημοσίων ἀδικημάτων " μετὰ γὰρ τὰ βόρια τοῦ δι- 

καίου, τὸ λέγειν ὅτι ἐπὶ τέχνῃ κρίνομαι, ἐπάγει τὸ πρόύσ- 

, toy , ὅτε οὗ δεῖ ξωγράφον ὄντα ἐπὶ δημοσίοις ἀδιχήμα- 
r 
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σι χρίνεσϑαι,- ἀλλὰ στρατηγοὺς καὶ ῥήτορας» οὗ χειρο-. 

τέχνας, καὶ γίνετομ παραγραφικοῦ τελείου τάξις" τοῦτο 
δὲ τὸ κεφάλαιον πολλάκις ἐκλείπει, καϑάπερ ἔν στοχα- 

σμῷ, καὶ ἐφεξῆς τὰς αἰτίας ἐροῦμεν. 2 

Ὅρῳ καὶ toig ἑπομένοις τῷ ὅρῳ μέχρι τοῦδ - 
: πρός τιν ᾿σημαένει τὸν ἀνϑορισμὸν καὶ τὸν συλλογι- 

σμὸν καὶ τὴν πηλικότητα, καὶ τὴν γνώμην τοῦ νομοϑέ- 

του, & ἐστιν ἀκριβῶς πάντα τῆς ἀντιλήψεως κεφάλαια 

ἐν αὑτῇ τῇ ἀντιλήψει. ᾿Εζήτηται, τί διαφέρει ἀντίληψις 
ἐῶν μορίων! τοῦ διχαίου,. χαὶ διὰ τί αὕτη καὶ τὸ ὄνομα 10 
'ἔγει xol τελευταία τέταχται" ἐροῦμεν, ὅτι αὐτὴ μὲν πα- 
ραγραφικοῦ. τάξιν otx ἔχει, ἀλλ᾽ ἀποδεικτικοῦ, ἐχείνη δὲ 
παραγραφικοῦ novo ἐπειδὴ δὲ τολμηρὸν ἤ " 'xol Seer, 

ἐφ᾽ οἷῳδηποτε πράγματι κρινόμενον εὐθὺς ἐπὶ τὴν ἐξδυ- 

σίαν χαταφεύγειν, εἰκότως τελευταία τέταχται, ὅδοποι- 15 

ἡσάσης τῆς τέχνης xol δειξάσης διὰ τῶν τοῦ ὅρου xego· 

λαίων ὡς OUX ἔστιν ἀδίκημα" τοῦτο γὰρ ὃ ὅρος καὶ τὰ. 

ἑπόμενα αὑτῷ κατασχευάξει, ὅτε οὐ τοῦτὸ δημοσίᾳ ἀδι- 
χῆσαι, τοῦ. δὲ ὅρου τοῦτο χατασχευάζοντος χώραν εἶχε; 
διὸ καὶ τὸ ὄνομα τοῦτο ἔχει, ὅτι ἐνταῦϑα σαφῆ τὴν ἐξ. 20 
ουσίαν ᾿προβαλλεται" ἐχεῖ «δὲ ov “προδήλως , ἀλλ᾽ ὡς ἔν: 

| παραγραφικχοῦ τάξει" ἕπεται δὲ τῇ ἀντιλήψει πάντως μ- 

ταληψις" ἡ δ᾽ ἀντίϑεσις. ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ μὲν ἀντιστατι- 

xy ἔστιν, ἐνίοτε δὲ xol χατὰ τὰς ἄλλας ἀντιϑετικὰς ἐΐ- 
οἰσκεται, ὅπως καὶ ἐν τῇ ἐῤγασίᾳ τοῦ χεφαλαίου ipoi- 25 

μὲν. Εἰκότως, δὲ τοῦ ἄἀντιληπτιχοῦ χεφραλαίου χατασχευ- 

σαντος. τὴν ἐξουσίαν ἔσχεν χώραν Y ἀντιϑετικῇ ἀντί- 
ϑεσις᾽ ὅταν γὰρ δείξῃς, ὅτε ἐξουσίαν ἔχεις ποιεῖν, τότε 
καλῶς πεποιηκέναι ἐρεῖς" εἶτα ἄλλα εἴδη τῶν ἀντιϑέσεων" 
xai περὶ μὲν τῆς τάξεως τῶν κεφαλαίων τοσαῦτα, ᾿ἔδω- 50 
μὲν δὲ καὶ xaO ἕχαστον. 

H προβολὴ γίνεται ὥσπερ ὲν ὅρῳ. φϑάσαν- | 

ell εἰ δἰρήχαμεν, ὅτι ἡ προβολὴ ἔν πάσῃ στάσει τὴν αὐτὴν 

- 

* 
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ἔχοι φύσιν, πῶς οὖν εἶπεν, ὥσπερ iv τῷ ὕρῳ,“ μήτε &v- 
τιϑετικαῖς μήτε ἀλλαχοῦ ἑτέραν ἐχούσης φῦσιν τῆς προ- 
βολῆς, ἀλλὰ πανταχοῦ οὔσης ᾿ συντόμου ἀποφάσεως τῶν 
εἰρημένων ἀδικημάτων * xai τοῦτο διαφέρει τῆς χαταστά- 

δσεως, ὅτι ἡ μὲν κατάστασις κατὰ μέρος διηγεῖται, xal 

πάϑη σπουδάξει χιγνεῖν, χαὶ τὰς ἀποδείξεις xara μέρος 

ἔγει, 7 δὲ προβολὴ χεφαλαιωσαμένη πᾶντα τὰ τῆς κα- 

| ταστάσεως συντόμως δρίξεται᾿ τὸ ἀδίκημα" καὶ ἔστι σρο- 

βολὴ κυρίως τὸ αἴτιον" ἡ μὲν οὖν φύσις αὐτῆς καϑόλου 
40 αὕτη. πῶς οὖν λέγει, οὡς ἐν ὅρῳ μεμαϑήκαμεν ," 2 ὡς 

ἀλλαχοῦ δὲ ἑτέραν αὑτῆς ἐχούσης φύσιν; ἐροῦμεν, ὅτι 

iv αἷς ἤδη͵ στάσεσι διεῖλε μόνος ὁ ὅρος ἔχει τὴν προβο- 
λήν᾽ τὸ οὖν «ὥσπερ ἐν ὅρῳ μεμαϑήφαμεν“ ἀντὶ τοῦ ,,ὡς 

᾿εἰρήχαμεν ..“ ἔστιν μὲν οὖν ὡς πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ 

45 ἐν ἄλλοις ἄλλως εἶναι, καὶ ὅτε τοῦτο οὕτως ἔχεν ἐν ταῖς 
ἄλλαις στάσεσι, “λέγει ἡ προβολὴ, καϑὼς εἴρηται" ἐὸ μό- 
ριον τοῦ διχαίου φησὶν μὲν ἁπλῶς κεῖται, κεφάλαιον 

δὲ οὐδὲν ἁπλῶς προστίϑεται,. εἰ γὰρ ἡ ἀπόδειξις παντὸς 
TOU προγινομένου πράγματος διὰ τῶν κεφαλαίων ἐστὶν, 

40 πῶρ δύναται ἄνευ ἀποδείξεως sivo, αὐτὸ ὃν ἀπόδειξις; 

κἂν δὲ τὸ ἐπαγόμενον εἴπῃ ,,ἁπλῶς χαὶ κατ᾽ ἀρχὴν ," 
καὶ τοῦτο τοῦ αὐτοῦ πταίσματος, οὐδὲ γὰρ ἡ τάξις τῶν 

ι κδραλαίων τὴν φύσιν ἀμείβει, χαὶ τὸ μὲν πρῶτον &UT&- 

λέστερόν ἐστι, τὸ δὲ δεύτερον τῆς χατασκχευῆς,. ἵνα τὴν 
26 ἐχβολὴν ἐχεῖ κατασχευασῃ. ? Ἐχεῖ δὲ, ὡς ἄλλως. ἐν- 

ταῦϑα ἑαυτὸν ἐξηλεγἕεν ὅτι εἰκῆ, ταῖτα λέγει" * εἰ μὲν 

yop εἶπεν, ὅτι ἐχεῖ δὲ τοιῶρδε, ἐδείχκνυέ τινα. ἀδιάφο- 

ρον οὖσαν φύσιν, ἀλλὰ λέγων οὐχ ἄλλως , ἔδειξε τὴν 

διαφορὰν, ἀλλὰ ἐπήγαγε παράδειγμα, τὴν διαφορὰν μὴ 

30 δείξας « τίς ovy. ἡ διαφοράς φϑάσαντες μὲν εἰρήχαμεν 

xoi νῦν. δὲ ἐροῦμεν, ὅτε μεμέρισται τὸ ἀντιληπτιχὸν 

τ Ἵ Cod. τούτου, ser. οὔσης. 2 Cod. μαϑησόμεϑα. 3 
Cod. κατασκενάσης. 4. Cod. λέγειν. | 

4 
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εφὅλαναν! εἰς. δύδ, τὰ. μὲν. πρύτεμον. ἐν παρμγραφῇ, τὸ 
δὲ δεύτερον «ἂν ̓ ἀποδείξεῤ᾽. go. πρότερον. οὖν. ἐστε τὰ μός- 
Qux ταῦ. δικαίου. παραγραφῆς: ἔχοντα, - τάξιν. εἰ μὴ δεῖ 

, ἐπὶ τούτοις χρίνεσθα!) οὐδοὶθ γὰθ ἀπολογία, Ἀῤοτείνων 
ἀμφίβολον, αὐτὴν mof eror, ἀλλὰ; καϑολικὴν ἀπόφα- * 
σιν" τοῦτο γάρ. dover: ἢν τὸ, ἀρῥεῖσϑαι 'τὸ μὴ Gov ὑπεύι 

ϑυνον, 3" "λέγειν μὴ ̓ ἐγλαλεοϑὰὸν τὸ mo&ypo" zo δὲ ον 

δεῖ ἐπὶ τούτοιρ . QUE". ἀμφιβολίας ἐχάμ: vov ἐστιν." 

οὐδεὶς δὲ ὠπολοχούμδνας ἀμφίβολύν τε “κατασχευάξει. ruy⸗ 

— zi οὖν ἐροῦμεν; ὅτι, ἐνταῦϑα. otx ὡς ᾿ἀπολογού- 19. 

μένος αὐτὸ λέγει, ἀλλ᾽ ὡς κοινὴν ξήτησιν rv δικαστῶν, 
εἰ δεῖ πὲ ταὺς ἐπὶ τούτοις᾽ χρίνεσϑ αὶ; ἵνα ἥ ἡ uiv πρό- 

τασιξ᾽ φεύγοντος , »0U δεῖ" μὲ ἐπὶ Σούτσις χρίνεσϑαι," 

ἐπαγωγὴ δὲ. τοῦ διώκοντος , » ἀλλὰ δεῖ ,“ ξήτησις δὲ τῶν 

δικαστῶν, εἰ μὴ δεῖ ἐπὶ τούτοιρ᾽ χρίνεσθαι, ἃ μηδεὶς, xe. 1Ὁ 
κώλυκε- »ópog. 'ἐνταῦϑα ὡς παραδείγματα "λέγων ἄχρι: 
βείας οὐχ ἔχεται , οὗ γὰρ ἀπὸ νόμου: μόνον γίνεται ἡ 

ἀντίληψις) ἀλλὰ: xoà ἀπὸ: φύσεως καὶ τέχνης " "τὸ δ᾽ εἰν 

στεῖν, μηδεὶς χεκώλυκε ψόμος,“ τὴν ἀπὸ νόμου ̓ μόνόν 
ἀντίληψιν δηλοῖ" ἔτε δὲ καὶ ἡ «ἀπὸ Ῥόμου ἀντίληψις 39 — 

ἐσεὶ τὴν ἀπὸ τοῦ vouov ἐξουσίαν χαταφξύζει; ovx ἐπὶ 

τῷ, μὴ κεχωλύαϑᾶι, ἀλλὰ δύο eon ἐστὶ τῆς ἐπὶ νόμον᾽ 

ἢ ὅταν αὐτὸ D λέγωμϑν ἐξεῖναι, 7, ἢ ὅταν e XEXIQÀUO De" 
τὸ. oe μὴ κεκωλύσϑαι βιαξζόμεϑα τάξιν ἔχειν τοῦ du 

vot τί δήποτε οὖν ἐνταῦϑα ἐέϑεικὲ τὸ παράδειγμα, 48 

καὶ οὔτε ἀπὸ φύσεως οὔτε. ἀπὸ τέχνης ἐροῦμεν οὖν ὅτι 

πανταχοῦ: εἷς ἐστιν ὃ κονὼν, ὡς αἱ ἄτεχναι, πίστεις τῶ» 

ἐντέχνων. uci» ἰσχυρότεραι. " ὁ νόμος οὖν ἀτεχνόξ' ἐστι 

πίστις, καὶ εἰκότως ἐχ τῶν ἰσχυροτέρων τὰ παραδείγματὼ 

"4 

τίϑησι, τέ δήποτε. oU τὴν ἐπὶ νόμον καταίρεύγουσαν ave $6 

τίληψιν τέϑειχε τὸ παράδειγμα, ἀλλὰ inv μὴ κεκωλυμέ- 

yn , ὥσπερ τὸν. τρισαριστέα μοιχὸν ἀποκχτείνας; "ἐροῦμεν; 

᾿ ὅτι καὶ ἐπὶ τῆς κατὰ φύσιν. ἀντιλήψεως : xol {πὶ τῆς κα- 

| 
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τὰ τέχνην κοινόν ἐστιν ἐνθύμημα τὸ. λέγειν; Ort "OU χε: 
χώλυχεν ὃ νόμος τὰ κατὰ. φύσιν γίνεσϑαι, xai oU χε- 
κώλυκεν ὦ νόμος τῇ τέχνῃ ἑαυνὶοῦ ἕκαστον χρῆσθαι" κοι- 

γότερον οὖν ἐστιν ἐνθύμῃμα xol τὸ τοῖς τρισὶν ἁρμύζξειν, 
& χαὶ εἰκότως αὐτὸ -ἔταξεν τὸ πρόσωπον 'οὐχ ἀεὶ δύναται 
ἐμπίπτειν" ἀλλ᾽ ὅταν μὲν ἢ τὸ ἐπιφερόμενον ἔγκλημα 
μεῖζον τῆς ποιότητος τοῦ κρινομένου' προσώπαυ, τότε ἐμ- 
πεσεῖται, τὴν ἑαυτοῦ ἀσϑένει᾽ν προτειναμένου τοῦ. χρε- 
νομένου προσώπου, καὶ δεικνύντος τὰ ἀρμύξοντα "9000 

4v na πρὸς τὰς τοιαύτας κατηγορίας" ὅταν δὲ ἀκόλουϑον 

4 τὸ πρόσωπον τῇ 'ποιότητι. τοῦ ᾿χρινομένου προσώπου, 
οὐ δύναται ἐμπεσεῖν" τὸ δὲ παράδειγμα ισαφηνέξει αὑτό. 

"Δλχιβιάδης τὰ περὶ «Σικελίαν dy ixmopaot γράψας χρί- 
νεται δημοσίων ἀδικημάτων" ἐνταῦβια οὗ δύναξαι εἰπεῖν, 

46 ὅτι οὐ στρατηγῶν εἰσιν οὐδὲ δημαγωγῶν,᾿ , αἱ τοιαῦται 

δὲ γραφαὶ καὶ τὰ ἀδικήματα καὶ τὰ ἐγχλήματα τῶν 

δημοσίων ἀδικημάτων, οἷς μάλιστα ἀρμόξει" εἰδέναι 
οὖν χρὴ, ὅτι. ἐπὶ τούτοις "ἐχλείπει" ἁρμόξεν δὲ ἀγτὶ 

τοῦ πρρσώπον . τὸ πρᾶγμα εἰσαγαγεῖν καὶ λέγειν, 

80, ὅτι ἐφ᾽ ἑτέρων πραγμάτων αἱ δημόσιαι γραφαὶ, ἐπὶ 
προδοσίας, τριηρῶν , aꝛ προδοσίας, πόλεων... ἐπὶ τεῖι- 

χῶν κατασκαφῆς , ἐπί τινι τῶν τοιούτων, οὐχ ἐπὶ , 7/0a- 

φῇ καὶ τοῖς εὖ ὑτελεσξάτοις ἐκπώμασιν" ἐχλείπει οὖν τὸ 
ἀπὸ τοῦ προσώπου, ἀντεισάγεταῖι δὲ τὸ ἀπὸ τοῦ. πρά- 

3b yuorog ὅρῳ. Τὴν φύσιν- τοῦ ὅρου φϑάσαντερ. εἰρήκαμεν. 

Ἔπάγεται. οὖν ἀναγκαίως ὃ συλλογισμός" 

ἐν Toig. πρὸ τούτου ἱκανὰ περὶ τούτου διελέχϑημεν, ὅτι 
οὐχ ὄστιν ὁ συλλογισμὸς, ἴδιον χεφάλαιον, ἀλλὰ συμ- 

πέρασμα τοῦ ἀνθορισμοῦ, καὶ ἔφαμεν, ὅτι ὃ τεχνιχὸς 

ET πολλάκις συλλογισμὸν ὠνόμασεν ἀντὶ ἀνϑορισμοῦ εἰδὼς, 

«ὅτι ταὐτόν ἐστιν" εἰ δέ τις ζητήσειεν; διατί μὴ τὸν c»- 

ϑορισμὸν μᾶλλον εἶπεν, ἐροῦμεν, ὅτι τὰ Ἀεφαλαιδῃ πρὸς 

ἀπῴδειξεν σπεύδει" τὰ δὲ συμπεράσματα τὰς ἀποδείξεις 

Φ 
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ὥγει" «εἰ ἀὖν ὁ συλλόχισμὸρ: συμπέρασε ἔστι τοῦ üvÓo: 
Ὀισμοῦ,. εἰκότως xopyitepov ἐστι πρὸς τὴν χλῆσιν.. Δ΄ 

Ἐπιχειρήσει δηλαδή". οἷον ἐπὶ: τοῦ παραδείγμομ" 
τος dosi, : οἷον" ὃ δῳρϑαλμὸν πηρώσεις 5" vy ὅτ᾽ μὴ" xol 
χεῖρα ἐπήρωσεν, διὰ "τοῦτο; αϑῷός bri) ἀδικήματα γὰρ δ 
ἀμιρότερα,. ἀνάγκη óbunavro ταῦτα ἀδίκηματα. ποεῖν, 
xal αιλτοιαῦθε ἐρεῖ σιλείονα: naguüslyuwta t τὸ nixbi⸗ 
φήσει“ xov»: ἐνθυμήματα. παραδειγμάτων elg ἀπόδειξιν», 
συντεινόντῶν dosi. zo ME 

H ἀντίϑεσορ, ἐπὶ τούτοις ἀντηστῳτικὴ yi- 19 
νεται" ἐχρῆν τεχνολογοῦντας μὴ τὴν OU παραδοὶγμὰ- 
τὸς φύσιν, ἀλλὰ- τὴν τοῦ χεφαλαίου εἰπεῖν "ἐπὶ μὲν yàp 
τοῦ. ζωγράφου ἀντιστατιχή ἐστῦν Aéjovrog. τοῦ ξωγράσ. 
gov, ὅτι παραινέσαι. τοῖς “παρὰ χαιρὸν "πλέουσιν ξητῶν" 
ἐπὶ δὲ τοῦ τὸν τρισωριστέα μοιχὸν ἀποχτείκαντος ᾿ἄν- 48 

τεγχληματική" ἑνὶ δὲ λόγῳ 1 ἢ ὁ ᾽ἀντεγκληματικὴ ἡ ἢ ἀντι- 
στατικὴ μόνον εὑρίσκεται μεταστατιλὴ δὲ ὑὐδέποτε οὐδὲ 
συγγνωμονιχή" éveyvéey γὰρ ἔχει φύσιν. ἢ συγγνώμη τῇ 

ἀντιλήψει, οὐδεὶς γὰρ iy οἷς ἐξουσίαν προτείνεται, συγ- 
γνώμην αἰτεῖ" τὸ μὲν yep συγγνώμην αἰτῆσαι χαὶ ὁμο» 30 

λογησαί ἐστιν ἀδίχημα,. καὶ ἐλέους δεῖσϑαι, τὸ δὲ. ἐξου!. 
σίαν προτείνεσϑαι οὐδέτερην τούτων ἔγει" ἰστέον. δὲ, ὅτε 
τὸ κεφάλαιον τοῦτο OUX ἀεὶ ἐμπίπτει, ἀλλ᾽ ἔστιν ὅτε 
ἐχλείπει" ἐχλείπει δὲ, ὅτε ὃ ὅρος ἀκριβῶς ἰσχύει, ὡς inm 
τοῦ ᾿Αλκιβιάδου τοῦ γράψανξος. τὰ περὶ “Σικελίαν, ἢ τοῦ 35 
κομίσαντος ταῖς δέσεσιν" ὅτι γὰρ avaro tun, ἐμπίπτει, 

εἰ xoi κατὰ φύσιν ἔχει τὸ δύνασθαν. εἰπεῖν, ὅτι ἵνα μώ- 

ϑητε μὴ ἀκαίρως ἐπεχειρεῖν μείξοσε πράγμασιν" "avrog 

γὰρ ἣν 6 πείσας αὐτοὺς. ἐπὶ “Σικδλίαν. στρατεύεσθαι" 
οὔτε ἀντεγκληματικὴ, δτὲ ubi ἐστει τοῦ: ὀνειδίφεσϑαι" 88 

-— ^ - 

5 Cfr. Ald. p. 604, 1.14.. . 6 Cod. εἴη. Ald. p.647; 5. 5. 

Eandem secutus omisi 7 ante μεταστατική.. 0o en 
i 
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ἐκλείψει οὖν τὸ “κεφάλαιον πάντως" καὶ dj ἐχλείψει καὶ 
ἡ ἑτέρᾳ ustaÀquig" ἡ γὰρ ἑτέρα. μεεάληψις λέγει, ὅτι 
ἄλλως ἐχρῆν ἂν μὲν ἀντεγκληματικὴ 5, co ἐπὶ τοῦ 

τρισαριστέως τοῦ ἐν μοιχείᾳ ἀνῃρημένου" λέγει, ὅτε GÀ- 
n λὼς ἐχρὴν αὑτὸν τιμωρεῖσθαι, προσαγαγόντα͵ τῷ δήμῳ, 

ταῖς ἀρχαῖς ; διελέγχοντα ἀνάξιον ὄντα φιλανϑρωπίαρ" 

ἐπὶ δὲ τοῦ ζωγράφου τοῦ λέγοντος, ne νουϑετήσω μὴ 

saga καιρὸν, πλεῖν , καὶ εὐεργετήσω τοὺς ἐμπόρους. ἔχοι 

χώραν τὸ εἰπεῖν, ὅτι λόγοὶς ἐχρὴν γουϑετεῖν καὲ ἐπε: 

49 πλήττειν καὶ μέμφεσθαι" μ᾽ ἐμπεσούσης οὖν μηδεμιᾶς 

τοιαύτης ἀντιϑέσεως: οὐχ ἂν ἔχοι ὀὐδὲ ἡ μετάληψες χω- 

ράμ". ᾿ἐκλείπεν "οὖν καὶ αὕτη, εἰ «ἐκλείψει ἡ ἀντιϑεσις" 

ἀναγχαίως οὖν καὶ 40 τρίτον ἡ. ἀντίληψις ἐχλείψει, ταῦ- 

τα γὰρ πάντα τὴν γένεαιν ἀπὸ τῆς ἀντιϑετικῆς ἔχουσιν 

' 4$ ἀντιϑέσεως, μὴ ἐμποδούσης᾽ δὲ αὐτῆς͵ οὐκ ἐμπεσεῖται ἡ 
μετάληψις, αὕτη. γὰρ. αὐτῆς ἐστιν ἡ λύσις, ἀναγκαίως 

᾿ τῆς μεταλήψεως μὴ ἐμπεσούσης. αὐδὲ ἀντίληψις, ἥτες 

ἐστὶ τῆς ἀντιλήψεως' λύσις.᾿ Περὶ. δὲ τὴς τάξεως, πῶς 

τῆς φύσεως ἀπαιτούσης πρώτην τὴν ἀντίληψιν εἶναι δεῖ 7 
20 xci οὕτως τὴν "μετάληψιν, 8 ἐγ ϑάσαμεν xoi ἐν ὅρῳ. εἰ- 

πόντες, καὶ νῦν δὲ ταὐτὸν ἐροῦμεν, ὅτι ἡ μετάληψις 

ἐνέαῦϑα πρὸς τὴν ἀνειϑετιχὴν γενομένη τὴν φύσιν αὖ- 
τῇ τῆς ἀντιλήψεως δωρεῖται, καὶ ἔστιν ἡ μετάληψις ὦ ὥσπερ 

ἐντίληψις: "To. οὖν λέγειν, ὅτε ἡ δευτέρα ἀντίληψιρ᾽ οὐ 
25 πρὸς τὴν πρωτηῦ,, λέγει τὸ κεφάλαιον " QU πρὸς ἐχεῖνο 

οὖν ἐστιν, καὶ γὰρ τὰ μύρια TOV δικαίου ἀντίληψίς ἐστι, 
καὶ ἐχρὴν εἰπεῖν ,,ἡ τρίτη“ ἐνταῦϑα οὖν ὃ τεχνικὸς 
τὴν φύσιν δείχνυσι τοῦ κεφαλαίου, ὅτε πρώτην ὥσπερ 
ἀντίληψιν οἷδε τὴν ἀντίϑεσιν᾽). xol τοῦτο λέγει,, ἡ δευ- 

jo τέρα,“ ὥστε τετμημένης αὐτῆς εἰς δύο οὐ πρὸς αὐτὴν 

, 
N 

. 7 δεῖ Cod. óm; . 8.Sequitur in Cod, τῆς μεταλήψεως. 9 
Cod. addit: xol ἐστὶ». : 
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Arco λέγει "ἢ υφουτέρα ἀντίληψιφο, ἀλλ᾽ de: ἡρὺς 
τὴν φύσιν τοῦ κεφαλαίου... "H ϑέσις: οὐκ ἔστι χεφράλαιοῦ, 
ἀλλ᾽ Codes ϑέσις γάρ ἐστιν &naivog τινος πραχϑέγᾳ | 

τρόποι ἀντιλήψεως δὲ 9 πλείονεὼ," εἴδη yap. &vza 

ois ἂν εἴποιμεν; εὖ γὰρ. αν εἶδος, διάφαρον ἔχει", τὴν. δὲ. δ΄ 
ἀίρεσιψ,. ταῦτα δὲ ovx. ἔχει διρροραν, ἀλλὰ τοῖς. ̓αὐσοῖᾷ 
κεφαλαίρις. καὶ τῇ αὐτῇ τάξει χρῆται} ; "UvOg ὃν ei YA Ir 
δος, ὅπου, ἐν στογασμὼ καὶ ἐν ὅρῳ. τὰ εἴδη τὴν διαίμξε 

σιν ἐναλλάττει" καὶ δύρ μὲν ἃ δ τεχνικὸς αὐτὸὰκ λέγει, quy 

— 

τὸ cq. ὧν αὐτὸς. ἐπρίησεν" ἐστὶν 9 Αἰλχιβιάδης 0 we 10 

νόμενος ἐπὶ “τοῖς ἐκτώμασιν, ἡ δὲ ἐκχ περιδτάσεως, ὁ ῥή- 

τωρ ὃ κρινόμενος ἐπὶ τῷ 13. κἰπεῖν κησοὺ- ἐγκαώμιόν 

πολλῶν μετασταντῶμ᾽ ἐνταῦϑα γὰρ Ovx: τόπον ἄλλοις 

μεταστῆναι ἡ «oicig γέχονεν. ἕτερον δύφ᾽ ἡ iv κατὰ 
συμπλοχὴν, ἡ δὲ κατὰ. διᾳίρεσιν᾽ καὶ χατὰ συμπλοχὴν 15. 
μὲ» ἡ μὴ δυναμένῃ. κατὰ ἀναίρεσιν χρίσιν ἐκδέξάαϑαι; 
κατὰ διαίρεσιν δὲ ἥτις χαὶ ἰδίᾳ διαιρουμένη δύναται 

κρέσιν ἐχδέξασϑαι" χατὰ συμπλοκὴν μὲν οὖν αὕτη" Md 

παντῶν γνώμαις ἀντιλέγξι Tig, καὶ αὐτὸς οὐδὲν λέγει"" 

à 

δὲ χρίνεται δημοσίῳ ἐντοῦϑα, ἐὰν διέζῃς Καὶ εἴπῃς," οὗτι 20 

ταῖς πάντων yvopnotg ἀντιλέγει tic, T τὸ ἕτερον οὐ δυο» 

ψαται XQUULV ἐπιδέχεσθαι" ἐὰν δὲ συμπλέξῃς αὑτὸ καὶ 

εἴπῃς, τότϑ κρίσιν ἐπιδέχεται, ὅτι οὔτε αὐτὰς λέγει oðᷣ- 

δὲν καὶ τὰ TOV ἄλλων ἀνατρέπει" κατὰ διαίρεσιν δὲ, 
οἷον πολλας- Tig γαμῶν γυναῖκας καὶ πολλοὺς τιϑέμενος 25 

σπαῖδας 'κρίνεται xaxov βίου" ἐνταῦϑα xel ἐν διαιρέσες 
δύναταῤ. κρίσιν ἐχδέξασϑαι, εἰ λέγοιμεν, πολλὰς τις yas - 

μῶν γυναΐχας, xol τοῦτο γὰρ ὑπόνοιαν ἔχει χαχοῦ βίου, 
καὶ τὸ. ἐγαντίον᾽ πάλιν, πολλούς τις τιϑέμενος παῖδας, | 
καὶ ταῦτα μὲν ὁ τεχνικὸς οἶδεν. Εἰσὶ δὲ καὶ Frage: à ἀνα 30 

10 Cod. v. 44 Cod. gi, ser. εἴη. 12 Cod, τὸ εἰσεεῦν. 
ἕ e. e. 

ἡ περὶ oi. Dubito an recte ependayerim, . (04d 
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X 

2. ΣΩΠΑΤΡΟΥΕΙ͂Σ ΤΉΝ. 

τίλήψεως ἐἴδη, 3» μὲν ὅταν 1 iboveiay oix εἷς ἑαυτὸν 
ἀλλ᾽ εἰς ἕτερον ᾿ἀναγάγῃ, xal σπανία $ τοιαύτη ἀντί- 
ληψις" πάσης γὰρ ἀντιλήψεως σχεδὸν οἰχεῖον τὸ τὴν ἐξου- 

σίαν εἰς ἑαυτὸν «ἀνάγειν. παράδειγμα ταύτης" ἡ τοῦ “τέ- 
ξνητος ϑυγάτηρ, xal ὁ τοῦ πλουσίου υἱὸς ἐγένοντο ὑπὸ 

λῃσταῖς, ἀπελϑὼν ὃ πλούσιος ἀμφοτέρους ἐλύσατο" μετὰ 

«ay?a λυσαμένῳ ** δὲ ὀνειδίζεν αὐτῷ, τὸ διὰ τὴν μη- 
τρυιὰν χαταφρονεῖν τῆς ϑυγατρὸς καὶ ἀνέχδοξον ἔχειν" 

. ἕατιν καὶ ἕτερον εἶδος, ἐν ᾧ οὗτος μηδὲν εὐεργετήσας 

49 τὸν μὴ εὐεργετήσαντα χρίνει ἀχαριστίας, ὡς ἐπὶ τούτου" 

δύο ἀδελφῶν ὃ o μὲν πένης ἦν, ὁ δὲ πλούσιος" "ὃ πλούσιος 

τὴν ϑυγατέρα. ἑαυτοῦ δέδωχεν τῷ πένητι γαμετὴν, πολὺ 

τῆς οὐσίας διδοὺς, ἀσώτου ὄντος, ἐὸῦ υἱοῦ" γέγονεν αὖ- 

τῷ ϑυγάτηρ, καὶ ἀξιῶν αὐτὴν λαβεῖν ὃ παῖς, καὶ oU δί- 
15 δωσι xo χρίνει᾽ αὐτὴν ̓ ἀχαρεσείας" καὶ οὗτοι μὲν οὗ τρό- 

/ 

σοι TOV ἀντιλήψεων πάντες καινοτομηϑέντες, πλὴν δύο 

τῶν προτέρων.: Εἰσὶ δὲ τῶν ἀντιλήψεων αἱ μὲν διπλαῖ, 
αἱ δὲ᾽ τριπλαῖ , αἱ δὲ έτραπλαξ, ὧν τὰ παραδείγματα τέ- 

ϑησιν ὁ τεχνικός" ἂν τοινυν tavtütc ἴδιον κεφάλαιόν 

80 ἐστι" τοῦτο δὲ ovx ἔστι κεφάλαιον, ἀλλ᾽ ἐνθύμημα χε- 
φαλαίου" καὶ γὰρ τὰ μόρια τοῦ δικαίου καὶ τὸ πρόσω- 
τον ὀνόματι᾽ μόνον διαλλαττουσὸ παραγραφικὰ ὄντα" 
ὅταν «γὰρ λέγῃ; ὅτε οὐ δεῖ us ἰδιώτην ὄντα δημοσίᾳ 
χρίνεσϑαι, παραγραφικοῦ μὲν" Eyes φύσιν, OvOfwcts δὲ 

25 μόνον διαφέρει" xol τοῦτο. οὖν λέγει ἐφεξῆς" τὸ ἐφ᾽ οἷς 

ἕτεροι πεποιήχασιν ἐνθυμημά. ἐστε τοῦ προσώπου παρα- 
γραφικοῦ, ὥστε. οὔτε περεττὸν ἔγειν κεφάλαιον, ἀλλὰ 
ταὐτόν ἐστιν ἐνθυμὴηματικὸν διωλλάττον᾽ καὶ ταῦτα μὲν 
περὶ ἀντιλήψεως. Τὰ. δὲ κεφάλαια αὐτῆς εἰς ἀμφότερα 

$0 τὰ “μέρη τοῦτον TÜV τρόπον “μερίξονται . ἡ προβολὴ τοῦ 

᾿ κατηγόρου, 'μόρια δικαίου, τοῦ 7 φεύγοντος, καὶ γὰρ παρα- 
I f. * 

Y .À 

43 Cfr. Ald, P. 645. L 21. 14 Cod. ματισμένῳ. [sic] 

- 4 



EPMO ΡΕΝΟῪΣ ΤΈΧΝΗΝ Hi 
—ã τάξιν ipn, αἰξιωμέναν τὴν' agis, αἷον dy oid 
2i quer: 3 vong. 9) τέχμῃ. δίδωσι; ἀρίνετάε. τὸ. πρόσωπον" 
ὁμοίως. τοῦ qeiyenroa, πδιδμροίωᾳ ffe Qay giscpn τυχχᾶς 
γον" τῷ μὲν yox due. τοῦ δικοίου. ὥσπερ. 000g: εἰς. τὸ 
αἰτιάσῳρϑαι τὸν (greg t" ἔστε. 3 φὰ τπρόφωκταν͵ ; eu dig 5 
adii y ὅτι οὗν, δεῖ γι! ἐδιώτηκτὔγται ἐπὸ «οὐταηλο, Xo 
σθαι", ᾧ ὅρος. τρῦ. : guiyaxros. δριξομένονν, oris x«l; dst 
ue 13 κρίνεσθαι aite - τὸ sagaygoqppev; » GA obw dn) 
τούτοιρ:. .0U γὰρ τοιοῦτό *5 «εἰ ἐσεεν, ὁ ἀνθορισμδὲν ἢ 
συλλογισμὸρ. τοῦ κατηγόρου. ἡ “γνώμῃ. τοῦ γομοϑέζου, 00 

ἐὰν 7. ἀπὸ νόμου 9. ἀϑοὲς ἡ ^ xveiAniug. ἐφσίπτῃ". ;, éd ̂  δὲ 

5 τέχνης ἢ, φύσεως, οὐκ, ipte, ἐὰν dà qui πέδῃ, κοι ἢ 
ἀμφοτέρων ἐστίν" η΄. ̓πρλικότηρι Kei, ápiporépun 2ggim, 

τὸ πρός. τι TOU χατηγόρρν" ἥ μέα, τῶν ἀντυϑετικῶγοτοῦ 

yeiyovrös ἐστε Myovsog Ere, , 86. Efl verd'àgig. roue. ELE 

vtro, ὡς 9, ξωγφάφῥας ὁ τὰ ναυσγὶᾳ γράφων" 7. 0Vy M 
μονικὴ, 4g ὁ γφσᾳς “Ἀλκιβιάδης τοῦ Κλέωνος ἐπαλ)ξω» 
λαμόμρν͵ τὰ περ υδμλον 7 9; pecado virg x00. duoxoxtog λές: 

yovtog, υὥλλως ἐπρῆμινουθετεῖν, —RWR Aoyoves. à 
δὲς ἢ, συγγμωμονικὴ PRI ἐπέρσις, dolo 50g 13^ eti ΤΕ 
ep à. παιότηᾳ, αὐ aiaquoi Grecis MUN Che ier 
SA 5020079 788 18m 8 FA —RR ΟΣ δῦ ταῦ ev 

"ἀπ ῸΝ κα ED Milton dE Uv ΔΝ ἢ ΔΌΣ ΤΟΙΣ 

᾿ ^ "asgaS ye (ἦν vA QT "CT. 

"dd ἀντιθετμιὰς Y $. AY. -Mayeyiaenióg Xa πολλοὶ 
τῶν τεχνίκων διῃρῃμένως — a, got ταξρν" ταύτην 

ἔταξαν" ὁ μὲν Μινουκεανὸς. ἀντίστασιν προτήνν εἰτα “με: 45 
τάστᾳσιν J εἶτα ἀντέγήλημα NE εἶτα , Ag. συγγνώμην. dui : 

ταύτην τὴν αἰτίαν" τὴν. μὲν ἀγείστασιν πρώτην, ὡς εὖ. 

πρεπέστερον καὶ πιϑανῴτερον͵ ἴχουσαν πρὸς. ἀπολοχίαν 
τὸ προτεινόμδνον" ἱκανὸν γὰρ. πρὸς τὸ πεῖσαι τὸν ἄχρρ- 

᾿ 15 €od, μὴ omisso δεῖ; ᾿᾿ 46 €od; rovro δὲ v, “., 

1 Cfr, Syrianum Ald. p, 647. 1.185. 5... ys 7 

Pr ed 
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“τὴν τὸ ἰὰντὶ. βλάβους τινὸς εὐεργεσίαν δεῖξαι" τὴν δὲ 
μετάστασιν δίδωσι τὸ ἢ. τιμωρίαν παρέχον ἢ τὸ αἴτιον" 
τὸ δὲ. ἀντέγχλημα ἀκόλουϑον ὃν τῇ μεταστάσει, καὶ γὰρ 
δυνάμει αὐτὸ τὸ ἀντέγχλημα μεταστασίς ἔστιν" διαφέρει 

s 82, ὅτε ἡ μὲν μετάστασις ἐπὶ ἕτερα μεταφέρει, τὸ ÓÉ εἰς 
αὐτὰν. τὸν πεκονθότα, τελευταίαν δὲ situs τῶν ἀντιϑε- 

raxdv τὴν συγγνώμην, ἀσθενεστέραν οὖσαν xci ὅὁμολο- 
᾿ Κούμενον ἔχουσαν τὸ ἀδίχημὰαὰ καὶ ἐλέϑσυ δεομένην: ἄλλος 

δὲ οὕεως διεῖλεν ἀντίστασιν n xo ἀντέγχλημα" ἐφεξῆς 

10 δὲ μετάστασιν χαΣ συχγνώμην, τούτῳ τῷ λόγῳ, ὅτι ἐν 

ἀντιστάσεε xol ἀντεγχλήμαξε ὁμολογεῖ ὁ φεύγων παρ᾽ 

αὐτοῦ τὸ γεγενημένον," ἐν ἀμφοτέροις γὰρ οὔτε βεβιά- 
σϑαε λέγει, οὔτο᾽ ἄλλο τι, ἀλλ᾽ ἢ ἐπ᾽ Σξουσίαν, ἢ ἀξίου 

Bvtog- τοῦ πεπονϑότυς. πἰἐπονϑένσαε, ἐν di μεταστάσει xci 
4$ συγγνώμῃ ἀχούσιονι divo έναι λέγει" ἐφεξῆς οὖν δεεῖλον 

rabrag τὰς στάσῳς ὡς χοινωνίαν πλείστην. ἐχούσας. 0 
δὲ ̓ Βρμαγόρας, ἀνέσερεψε τὴν τάξιν, ves τὴν μὲν ovy- 

γμυμην πρώτην “πάρνεων μολεῦᾷ, —R TQ λόγῳ λέγων, 

ὅτε ἐν. ταύταις μόνκις ταῖς στάσεσι ὁβολογεῖ "ὃ φεύγων 

46 ἠδικηκέναε.. dA. οὖν. δμολογόσιῤδνου. νἀδικήματοξς" ὄντος 

πρῶτον καταφεύγειν" t dni συγγνωμὴν «καὶ δευτέραν; τὴν 

" ἀντίστασιν ἐπὶ εὐεργεσίαν χωροῦσαν" ἐπ᾽ αὑτὴν δὲ τὴν 

μετάστασιν ἐφ᾽ ἄζοφονν ἄρνσαῦ, τὴν. υἱτίαν" xoi τελεὺυ- 
ταῖρν τὸ ἀντέγχλημα. ἀναίσχυγτον ν᾽ ἐπὶ γὰρ, ̓“ὅμολο- 

25 γόυμένῳ kai) "Enel ἀξιδν' "eot Wade c ταῦτα ̓ ϑυσχε- 
eic xci ovy E777 πεῖσαι τὸν, ἀχῤδατῆν.᾽ “Τολλιανὸς δὲ 

ὥς oUre àv. Τῇ διαϊῥέσεϊ," οὔτε ἐν τῷ ̓δνόματι τῶν σέάσεων 

διεῖλεν" ἀλλὰ μίαν" εἶναι λαλεῖ τὴν᾽ ἀντιϑετικὴήν' στάσιν' 

ὃ μέν; oy Ερωόγένηφ᾽ Toi ̓ἀμφδτέρόις χέχρηται, καὶ ὑφ᾽ 
50 ἕν μὲν αὐτὰς Diod: re μίαν, οὐσαν καὶ τοῖς αὑτοῖς 

δια οράν τινὰ ναϊτουσιν, ἐν δὲ τῇ pn διαιρεῖ, καὶ 

ἰδίᾳ ἑκάστην ποιεῖ, yos δείξῃ , ὅτε τὰ ἀμφοτέρων κοιεῖ, 



, - 
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καὶ 4 o8, μίων αὐτὴν φτέργειν; x καὶ ὡς 'διαφόρους τὸ ὄνομα 

χαὶ τὴν. διαφορὰν TUTTE ᾿ἑκάστης. ᾿Εξήτηταν δὲ, εἰνο, 

χάριν δφεξῆς᾽ 'τὴῆς ἀντιλήψεως αὐτὰς ἕταξεν". λέγομεν 

ὅτι τῆν" "δικορολογίας εἰς πέντε διῃρημένηξ, εἴς τὲ ἀντί Ὁ 

ληψιν ol τὰρ᾽ τέσσαρας éyrideritàg , anas διαλαβὼν 8 

περὶ wx. ἀντιλήψεως. ἀνῴγκην ἔσχε πληρῶσαι. tjv δέ- 

καιόλογίαν; xat τὰς: "ἀντιϑετικὼς ἐπαγαγεῖν. ἐν δὲ' τῷ 

περὶ τῆς πραγματικῆς λόγῳ ἐροῦμεν; δεῦτε Τῆς dixcuos 

loylas ἡ πρὰγμιτικῆ οὐ προτέταχταιν 5 rtgofloi πεν 

ταχοῦ τὰν". αὐτὴν. ἔχει guioir ; καϑὼς ἐν 'ὅδῳ προειρῇ- τὸ 

XGA. i8 δ STE vetro oar 

Ὅρῳ ἔστιν ὅτε" τότε ἐμπίπτει. é, ὅρος,. ὅτων » 

ὄνομα τῆς" βαφῆς μὴ. ἀχόλουϑον 7 τῷ ̓ἐγκλήμανν᾽ ἐὰν 

δὲ ἀχύλουϑην 7 dh οὐχ ἐμπεσεῖται" xol τὰν διάφορα᾽ πρά- 

ypaca dérO' τὸ αὐτὸ, ἀπέχηται ? ὕρομων. inb: μὲν yàp ἐοῦ do 
στρατήγοῦ τοῦ καϑελόντος τὰ τείγη xe ἡδινομένου δῆς 
μοσίων ἀδικημάτων, ἐμ δεῖται, ob γὰῤ Νόνον TÓ' re 

yog “ἀνελεῖν ἐστιν δημόσιον. ἀδίχημα;. ἀλλὰ xdi τὸ ναῷ 
προδοῦνα;, καὶ πόλιν ἀπολέσαι συμμαχίδα, τὸ ἡττηϑὴν 
va, ἐν. στρατοπέδῳ καὶ πολλὰ ἕεερα,.:οὐὰ ἔστιν οὖν. ἀκό: 36 
λουϑον τὸ ὄνομα τῷ ἐγκλήματι" ἐπὶ .δὲ τοῦ ἀῤδιστέως. 

τοῦ τὸν υἱὸν πορνεύοντα ἀποσφάξαντος. n xpropévov 

φύνου οὐχ ἐμπεσεῖται. ,.00 γὰρ οἷόν» τέ. ἐστεν εἰπεῖν " 09 

τοῦτο qóvog" μὴ ἐμπεσόντος δὲ τοῦ ὅρου καὶ τὰ üxó. 

λουϑα τῷ ὅριρ , χαϑὼς͵ ὃ τεχνιχός. φήσειν, ἐμπεσεῖται: 58 
Kon δὲ xor Μινουκιανὸν “ἀνϑορισμὸς καὶ συλλογισμός" 

μέχρι γάρ: τούτου, ὅταν τάττωσιν ὃ ὅϑον, ἵσταται τούτῳ 

τῷ λόγῳ, ὅτι τὸν ἅπαξ' σγλλογισάμενον. καὶ" εἰς ταὐτὸν 
ἐνεγχόντα τήν v8 τοῦ φεύγοντος͵ πρότασεν καὶ τὴν ἑαυ: 
τοῦ περιττὸν ἕτερον τυϑέναι" “ὁ δὲ "upeyéne ὅταν εἴη; Ὁ 
»καὶ Toig ἑπομένοις f^ ̓ βούλεται. xe τὴν πηλιχύτητα τί- 
ϑεσθαι, χαϑὼς ἐν ἀντιλήψει εἰρηκαμεν. ἝΞ αν 
ö— 

2 Cod, ἀνάγεται," ὅ Cód. zézrovow, . 

1 

- 
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ες Καὶ τοῖς ἑπομένοις, τῷ ὅρῳ, τούτῳ τῷ λόγω 
χρώμενος , 9τι οὐ μόνον ἀπόδείξεως. ἀλλὰ χαὶ δοεφάσεως 

χρεία" ὃ μὲν οὖν ἀνϑορισμὸς: Xo αυλλογισμὸξ- τὴν ἀπό- 
Onde κατασχευάξει, τὸ δὲ wgog τε καὶ ἡ πηδάχόξως τὸ 

ᾧ μέγεϑος «τοῦ ἀδικήματος, ὃ ἐατε τῆς δεινωσεώρς à: οὖν 
—— oux ἀνεχόμενος. davon tov dyenioc τὸν σχο- 

ὃ ἐάτιγ. ἀπόδειξιψ, ἀφ. οὗ. veveydyn τῷ συλλοχισμῷ 

* T8 TOU διύχοντος πρότασιν καὶ τὴν τοῦ φεύγοντος, 

οὐδὲν ἕτερον- προστίϑησιμ. ó- δὰ. Ἑρμογένης ã τὅταιε. Bim 
A9 χαὶ τοῖς ἑπόμέμοιρ τῷ gu καὶ τὰ rede. t$ χαλιτὴν “τῇ- 

λιχότητα προςτὶ 'ϑησιν, ἵνα μετὰ τὴν ἀπόδειξιν καὶ. ὅγχον 

ἐμπφιήσῃ τῷ" ἀργματω ic Sep ὑπ ὦ 76 TEES 
| Aeon 4 τῆν διανρεὰ Sá φεύχοντός: deri. ἄτοχαατι- 
B χῶς ἐξεταζομένη" ιδέγῳμ γάρ. δεῖννξζηκῆσαρ. τὴν διαροιαν, 

45 üz« οὐκ ἐπὶ, πογηρίρ. τόδε τον παποίηκω,, «τὸ καϑελδῖνι. τὰ 
τείχη, 7 τὸ τὰ ὀσόῤῥητα ἐξειπεῖν ai^ aae jerk εὐϑὺς 
Ésta, auta, n ἀὐείϑιεσίς dazu ἔστεν- δεεΐγνὼρ διτΆχνε- 

νός Quow,..,onovvueg τῇ στάασερ τοῦ ζηκήματος. C^ ὑεάλιν 
διάνοια αὕτη͵ κοινῇ. ἐστιν ἀμφοτέρων" τοῦ. μὲν φούγαντος 

$9 ἐπαινοῦντος. δὴν ipu, ul ἃ. ἐποίησεν" τοῦ 02- χατη- 

gogo xexibopreg. (na ts e uev 

. M (M τὸῦ κατηχόραυ αὕτη᾽ ὅταν γὰρ inar. 

ἀέσῃ ὃ -φεύχων. τὸ γεγενημᾶναν, ἢ o χϑηστὰν, ἢ ὡς" ἄξιον 
συγγνώμης, ἢ. ὥς. ἀξίου παϑὲϊν τοῦ πεπυνϑότος, ἢ ὡς 

45 οὐχ αὐτὸς͵ πριήσας :. τῇ. μεταλήψιδε' χρήσεται 0. διώχων, 
ἐπὶ μὲν ἀντιστασϑρο λέγων» SUE eio ἐχᾳὴν δημοσιεῦσαι, 
ἀνεγνεγχεῖν. τῷ δήμῳ, μὴ αὐτεξονσίως πρᾶξαι," dà δὰ ἂν- 
«ἐγκλήματος ἐπὶ τὸ μετριώτερον: éniyeu ὅτε σωφρονίζειν, 

εὐπτειν, ὑβρέζειν, “ποκηρύττρεν" ἐπὶ: δὰ μεταατάσεως, δια- 
80 μαρτύρεσϑαν, ἐλέγχειν" ἐπὶ δὰ σνγγνώμης ἐπὶ τὸ avay- 

xaiom, ὅτι. καταψεύσασϑαι, ἡ ἄλλο τι ποιῆσαι ἐχοῆν, μὴ 
᾿ ἮΝ . vss ^o. TOV- 

| & Cod. αὕτη, síne aq. 5... : 00.77 



ἙΡΜΟΓΙΈΝΟΥΣ TEXNHN  . in 

τοῦτο" μεταλήψεως 03 ἐμπεσούσης ἀνάγκη καὶ ἀντίληψιν" 

ἐγγίγνεσθαι, ἥτις σπανίῳς ἐμπίπτει" ἐπὶ μὲν γὰρ ἀντι- 
στάσεως καλῶς καὶ ἀχόλουϑως ἐμπίπτει, xol ἀντεγκλη- 

ματικῆς δὲ ἐνίοτε ἐπὶ. δὲ συγγνωμονικῆς οὐ. σφόδρα, | 

ἀλλ᾽ ἢ παντελῶς. ἐκλείπει, ἢ κἂν τίϑηται", οὐχ ὡς ἀντί- 5 

— τίϑεται , ἀλλὰ ϑετικῶς ἐξετάζεται λέγοντος τοῦ 

φεύγοντος, ὅτι κακὸν τὸ τῇ ἀνάγκῃ παραχωρεῖν, καὶ ἐν 
μὲν τῇ χαταριϑμήσει τῶν κεφαλαίων ἕως τούτου ἔστη ὁ 

τεχνιχὸς, ἐν δὲ τῇ διαιρέσει ὃ ἕτερα προρτίϑησι, καὶ Ὁ μὲν. . 

προρτέϑησε ταῦτά ἐστιν, τὸ πρός τι καὶ O βίαιος ὃ ὅρος 10 

χαὶ ἢ ϑέσις καὶ ἡ ἑτέρα μετάληψις... ᾿ξξήτήται οὖν, τί 

δήποτε τὰ μὲν κεϊῥάλαία προτείνων μέχρε τῶν εἰρημένων 

ἔστη" ἐν δὲ τῇ διαερέσεε καὶ ταῦτα προσέϑηκεν". oí μὲν 

οὖν φασιν, ὅτι σφάλμα .γ γραφικὸν γέγονεν" καὶ γὰρ ἦν 

ἐφεξῆς. καὶ συνέβη avra παρεαϑῆναι" οἱ δὲ λέγουσιν, ὅτε 45 . 

ovy ὡς κεφάλαια αὐτὰ ἀλλ᾽. ὡς ἐνθυμήματα λέγει" οἱ δὲ - 

λέγουσιν, ὅτι ὡς χοινὸν τὰ τῶν προειρημένων οὐκ ἔταξεν 

ἐν τοῖς κεφαλαίοις, ὅτι γὰρ βίαιος ὃ ὅρος, ὅρῳ ταῦτόν 

ἐστι, xoi. ἡ διάνοια τῇ προεϊίλημμένῃ διανοίᾳ καὶ ἡ ϑέσιςᾳ 
τῷ ἀντιληπτικῷ " ἡ μετάληψις τῆς προειρημένης μεταλή- 89 
ψεως" εἴπομεν δὲ xci ἡμεῖς τὴν αὑτῶν τάξιν" τὸ μὲν 
πρός τὶ κοιρόν᾽ ἐστιν ἀμφοτέρων,,. τοῦ τε κατηγόρου καὶ 
τοῦ φεύγοντος, τοῦ μὲν μεῖζον ὁ δεικνυντοὶ τὸ εὐεργέτη- 
μα τῆς βλάβης ἐπὶ τῆς ἀντιστάσεως " imi δὲ τοῦ ἀντεγ- | 
xAnuetog μεῖζον τὸ ἁμάρτημα Tng τιμωρίας" ἐπὶ δὲ τῆς 38. - 

μεταστάσεως. καὶ τῆς 'συγγνώμης μείζονα τὴν ἀνάγχην | 
TOU γεγενημένου τοῦ διώχοντος". τοῦ μὲν μείξονα λέγον- 
τος τὴν βλάβην τῆς εὐξργεσίας ἐπὶ τῆς ἀντισεάσεωρ" ἐπὶ 

δὲ τοῦ ἀντεγκλήματος μείζονα τὴν τιμωρίαν τοῦ ἅμαρ- 

τηματος ** ἐπὶ δὲ τῆς μεταστάσεως καὶ τῆς συγγνώμης 20 
μεῖζον ὃ τῆς ἀνάγχης τὸ γεγενημένον, καὶ ἁπλῶς πάντα- 

- 

5 Cod. τίϑεται, 6 Cod. μείξονος et super δειχγύντος seri. - 

bit λέγοντος. 7 Cod. τῆς τιμωρίας. 8 Cod. μείζονα. 

Rhetor. V. | 12 - 
- ΄ 4 b I . 

} 
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τὰ ἐναντία" 0 βίαιος ὅρος τοῦ κατηγόρου ἐστὶν ὡς ἐπὶ 

τὸ πολὺ, ovx ἐμπίπτει δὲ εἰ μὴ ἐναντιώσει" ὁ γὰρ Μι- 
- γουχιανὸς ἐν τῇ δεαιρέσεν ἐν ἀντιστάσεε καὶ μόνον ἔταξε 

βιαζομένου τοῦ κατηγόρου καὶ λέγοντος, ιηδὲ ὅλως εὐεργεσίαν 
s εἶναι τοῦτο, ἀλλ΄ ἀπώλειαν παντελῆ, ἐμπεσεϊταιδὲ τῷ φεύ- 
γοντελέγοντι μήδ᾽ ἡντιναοῦν βλάβην εἶναι τοῦτο, ἀλλὰ σωτη- 
ρίαν, ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις ovx ἐμπεσεῖται. ἡ ϑέσις ἀπκόλου- 

ϑύός. ἔστι τῷ βιαίῳ ὅρῳ, τοῦ μὲν ἐπαινοῦντος, τοῦ δὲ ψέ- 
γοντος" ἐμπεσόντος δὲ βιαίου ὅρου καὶ αὐτὴ ἐμιπεσεῖται ἥ 

20 μετάληψις τοῦ κατηγόρου" ἔστι δὲ τοῦ λέγοντος, ὃς OZL αλ- 

λως ἐχρῆν" ἕπεται οὖν αὐτὴ ἀντίληψις , ini μὲν avr 

στάσεως καὶ ἀντεγχλήματος χώραν ἔχουσα, imi δὲ τῶν 

ἄλλων οὐκέτι, ἀλλ᾽ ὅσον μὴ τὴν φύσιν ἐχπεσεῖν τῆς με- 
ταλήψεως" ἢ ἀναγχη πάντως ἐμπέσεῖν ἀντίληψιν, ἐνϑύ- 

qp μημα μόνον ἔχουσα». χαὶ αὕτη μὲν ἢ τῶν χεφαλαίων 

διαίρεσις" ἴδωμεν d? καὶ κατὰ ῥητὸν τοῦ τεχνικοῦ" ,,ἐν 
πάσῃ γὰρ ἀντεγχληματιχκῇ ἀντίϑεσις τοπικὴ γίνεται“. 
τοῦτο σφόδρα χαχῶς, ὅταν γᾷρ ἐπὶ πολὺ 3 τινα τῶν 
μειζόνων ἀνατίϑησιν, ov δύναται τοπικὴ γίνεσθαι, οὐδὲ 

30 χαταδρομὴν ἔχειν, ἀλλ᾽ ὡς χατὰ πόργνου διαιρῶν ζήτημα" 

εὗρεν τὴν ἀντίϑεσιν τοπρκὴν ποιῆσαι... 
ἜἘρεῖ δέ τι καὶ ἀντιστατιχόν" χαϑύλου δεῖ 

γνῶναι, ὅτι αἱ ἀντιϑετιχαὶ δι᾽ ἀλλήλων μελετῶνταε, καὶ 
ὅτε τιϑεῖσα τὴν ἀντίϑεσιν τὴν ὁμώνυμον τῇ: στάσει xol 

a5 τῶν ἄλλων᾽ ἐνθύμημα τίϑησιν" ἐπειράϑησαν δέ τινὲς 

τῶν ἐπιγραψαμένων τέχνην ῥητορικὴν καὶ εἰδὴ τινὰ εἰ- 
πεῖν, xal 0 μὲν Ἑρμογένης μόνον εἴδη, τὰ δὲ τῶν ἀντι- 
ϑετικῶν δημόσιον, ἰδιωτικὸν, μικτόν" δημόσιον μὲν, ἐπὶ 
τοῦ στρατηγοῦ τοῦ. χατασχάψαντος τὸ τεῖχος, ἐδιωτιχὸν 

50 δὲ, ὡς ἐπὶ τοῦ στρατιώτου τοῦ τὸν ἵππον ἀποσφάξαντος, 

μιπτὸν δὲ, ὡς ἐπὶ, τοῦ. τὸν παῖδα ἐν τῇ πολιορκίᾳ amo- 
σφάξαντος, ἀλλὰ ταῦτα μὲν οὐχ εἴδη, οὐδὲ διάφορον 

ἔχουσι τὴν διαίρεσιν, ἀλλὰ τρόποι, χαϑὼς καὶ πρότερον 
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ἐδιδάξαμεν τὴν διαφορὰν τοῦ τε ἰδίου καὶ δημοσίου καὶ 
μικτοῦ λόγου, ὅπερ ἐν τούτοις χρήσιμον" ἕτεροι δὲ εἴδη 
ταῦτα᾽ λέγουσιν, ἀντίστασιν κατὰ στοχασμὸν "λέγοντες 
καὶ ἐγκαταμεμιγμένον, ὅταν τὴν ἀντιϑετιχὴν τὴν ὁμώνυ- 
μὸν τῇ στάσει ϑεὶς ἐπαγάγηται «Δέγων στοχασμὸν ὡς δ 
ἐπὶ τούτου ὃ πατὴρ τὸν ἕνα τῶν παίδων ἀπεχήρυξε, xol 
τὸν δεύτερον χατὰ τὸν τῶν ἀχρίτων νόμον ἀπέχτεινε" 

τρίτου γεννηθέντος ἐκτίϑεται αὐτὸν καὶ κρίνεται ὑπὸ τῆς 

γυναικὸς καχώσεως᾽" ἐνταῦϑα yc ἡ ἀντιϑετικὴ ἀντίϑε- 
σις, Aru ὠφέλησεν, ἵνα μὴ ὅμοιος τοῖς ἄλλοις γένηται xat 40 
ἀνιάσῃ" ἀναφύεται οὖν τέλειον ζήτημα στοχαστικὸν, εἰ 
xol τοῦτον εἰκὸς πονηρὸν γενέσθαι ἢ σωφρονισϑῆναι τῷ 
δέεε τῆς τῶν φϑασάντων τιμωρίας, καὶ μετὰ τὴν στο- 
χαστικὴν ἐξέτασιν πᾶσαν τὰ λοιπὰ χεφραλαια τῆς ἀντι- 
στάσεως" ὥσπερ γὰρ ἐν στοχασμῷ καὶ ἐν ὅρῳ τῷ ἐμπί- i5 
πτοντι τέλειον μεταξὺ ἀναφύεται ξήτημα στοχαστικὸν, Ὁ ᾿ 
μετὰ τὰ 9 ix τῆς ἀντιϑέσεως ταχϑήσεται κεραλαϊα" ἐστὶν 

δικαιότερον εἶδος τῶν ἀντιϑετιχῶν ἐγκαταμεμιγμένον γο- 

μικῇ, ὡς ἐπὶ τοῦ (νόμος νύκτωρ μὴ ἀνοίγειν τὰς. πύλας, 

αἰχμάλωτοι φεύγοντες προσέχρουον τοῖς τείχεσιν, ὃ στρα- 20 
᾿τηγὸς οὐχ ἤνοιξεν, ἐπιχκαταλαβόντες. αὐτοὺς ἀπέχτειναν ᾿ 

οἱ πολέμιον καὶ χρίνεται". ἐνταῦϑα γὰρ ἐπὶ τὸν νόμον 

 QUTOU ἀναφέροντος ἄναφύεται ῥητὸν καὶ διάνοια μεταξὺ͵ 

eye ἐπὶ ἑτέροις ἐστὶν m. ἐπὶ τούτοις τὸ μὴ ἀνοίγειν τὰς 

πύλας. μεϑ' & πάλιν τὰ ἀντιϑετικὰ -καὶ ταῦτα μὲν δι᾿ 15 

ἀντιϑετικῶν᾽ al διάφορον διαίρεσιν ἐπιδεχόμενα. ἐπὶ τῆς ̓ 

συγγνώμης ἀπὸ τῆς μεταστάσεως ἐπηγγείλατο ἀχριβεστέ- 

ραν ἐν τῇ διαιρέσει διαφορὰν εἴπεῖν, ἣν ἐνταῦϑα rino 

μὴ καταδεχόμενος αὐτὴν εἶναι ἀληθῆ , ἀλλὰ τῷ ἀὐτῷ 

ἀκολουϑῶν ἁμαρτήματι. ; 30 

9 τὰ et praecedens 9 Cod. non habet, E 

. . X 
ν ^ 1 . , 

- 

4 
4 



180 - ΣΩΠΑΤΡΟΥ͂ EXS ΤῊΝ ᾿ς 

Περὶ πραγματικῆς. 

Ζητοῦσί τινες, τί δήποτε iy μὲν τῇ μεϑόδῳ τῶν στά- 
σεων πρώτην ἔταξε τὴν πραγματιχὴν, ἐν δὲ τῇ διαερέσει 
μετὰ τὰς δικαιολογικὰς, xai ἔστιν ἄξιον αἰτίας τὸ ζητού- 

5 μενον" ἐροῦμεν, ὅτι ἐχεῖ μὲν κατὰ τὴν ἀκολουϑίαν τῆς δι- 
᾿δασκαλίας ἐχρήσατο χατὰ τὴν ἀνάγκην τῆς τέχνης" ἐπει- 
δὴ γὰρ τὴν πριότητα εἰς δύο ἔτεμεν ; τό τε μέλλον καὶ 

τὸ παρεληλυϑὸς, χαὶ τὸ μὲν μέλλον ὁ ἄτμητον ἔΐναι λέγει, 

0 ἐστι τῆς πραγματικῆς, τὸ δὲ παρεληλυϑὸς εἰς πλείονα 

40 τέμνεται, ἀναγκαῖον. ἣν τὸ ἄτμητον καὶ μονοειδὲς προ- 

τάξαι τῶν τεμνομένων καὶ ἀχολουϑίαν ἐχόντων, ἐν δὲ τῃ 

διαιρέσει, δεύτερα τετάχϑαι, ὅτι αἱ πέντε, 7. τε ἀντίληψις 
xot αἱ τέσσαρες ἀντιϑετικαὶ, τὰ αὐτὰ κεράλαια ἔχουσι 

τῷ ὅρῳ μόνῳ ἐναλλαγῆς τινος γενομένῃς. διαλσβόντε οὖν 

45 αὐτῷ περὶ ὅρου ἀναγκαῖον πάσας τὰς στάσεις εἰπεῖν, τὰς 

“τὰ αὑτὰ χεραλαια, ἐχούσας. “ 5 γὰρ πραγμιτικὴ διάφορα 

πάντη χεφάλαρα. παρ΄ αὑτὰς ἔχει" ἢ ὅτι αἱ πέντε ὥσπερ 
ἑνὸς γένους στάσεων εἰσὶ τῆς δικαιολογίας. πρῶτον πλη- 

᾿ ρωϑῆγαι δ᾽ πάντων δὲ ὁμοῦ αὕτη 7 ἐξήγησις" καὶ ἀλη- 
20 ϑὴς ἑτέρα" ἐπειδὴ ἕκαστον τῶν τῆς πραγματικῆς κεφα- 

λαίων. κατά τινα στάσιν μελετᾶται, ὡς ἑξῆς. ἐροῦμεν, οἷον 

τὸ δίχαιον xoa τὰς δικιαιολογικὰς, τὸ γόμιμον χατὰ τὰς 

νομιχὰρ, ἀγαγκαῖον ἣν προδιδαχϑῆναι ταῦτα στάσει, ὧν 

7 ̓χρεία ἤμελλεν εἶναι dv τῇ διαιρέσει τῆς πραγματικῆς᾿ 
25 ἑτέρα δὲ ἐξήγησις, καὶ αὕτη ὁμοίως ἀληϑής" ἐπειδὴ μό- 

vu 7 πραγματικὴ τῶν δύο γενῶν, μετέχει, καὶ τῶν vopu- 

κῶν xol τῶν, λογικῶν, " μὲν γάρ ἐστιν ἔγγραφος, ὅπερ 

dr τῶν νομικῶν, ̂ j δὲ eygugos, ὅπερ ἐστὶ τῶν λογικῶν, 

καὶ ἐν τούτοις δὲ τοῖς. χεφαλαίοις ἡ κοινωνία τούτων εὑ- 

50 ρίσχεται τῶν στάσεων, διὰ τοῦτο μέση τέταχτοι μετὰ τὰς 

4 In mentem venit scribere: κληρωθῆναν i i. e. τετάγϑαι , sed 
infra cap. πέρὶ μεταλήψεως" »τῆς χρείας πληρωϑείσης“. 
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λογιχὰς καὶ frg: τῶν νομιχῶν ὡς ἀμφοτέρων «μετέχουσα". 
xoi ἡ μὲν αἰτία τῆς, τάξεως αὕτη rũ⸗ πραγματικῆς. da. 
uiv εἴδη κατὰ τὸν τοχνιχὸν χαὶ τὸν Μινουκιανὸν δύο" 

ὄγγθαφος καὶ ἄγραφος, καᾳεὰ δὲ ἑτέρους τινὰς ἐστὶ καὶ 

τρίτον. εἶδος, ὃ καλοῦσιν ἔμμεσον, τὸ μεταξὺ ἐγγράφευ, 5. 
καὶ ἔστιν ἔγγραφος μὲν συμβουλὴ: καὶ ἡ κατὰ αἴτηφιν͵ 
καὶ ἡ κατὰ ἀμφισβήτησιν" τῆς δὲ ἐγγράφου ἡ τῶν πα-. 

θανόμων γραφὴ: τῆς δὲ ἐμμέσου εἴδη ἐστὶν ἑπτὰ, ἅτινα 

ἰδέαν μὲν xoà τάξιν ἔχει. φσυμβουλευτικὴν, -περὶ ῥητῶν δὲ 

διαλαμβάνει, διὸ καὶ ἔμμεσα χαλεῖται, ἐπειδὴ ἀμφατέρων 10 
μετέχει. καὶ ἔστιν ἕν μὲν κατ᾽ εἰσαγωγὴν ῥητοῦ, ὡς ἐπὶ 
τοῦ, »τοὺς φυγαδὰς τῶν ᾿λυνϑδίων ὑπεδέξαντο ᾿4ϑηχαῖοι, 

ἐστράτευε (ίλιππος, καὶ μετὰ ταῦτα τοὺς Qwxte» , καὶ 

av Oc ἐπεστράτευσε, καὶ γράφει τις νόμον μηδένα δέχε- ' 
σθαι. ἤγουν γράφει Aioxivne νόμον, μηδενὶ βοηϑεῖν, 15 

ὃς ἂν μὴ πρύτερον βεβοηϑηκὼὰρ q. ἐνταῦϑα γὰρ οὔτε 
κατηγαρία ἐστὶν ῥητοῦ , οὔτε ἀπολογία, ἀλλὰ. συμβουλὴ 
τοῦ δέξασϑαι ῥητόν" κατὰ ἐναντίωσιν ῥητοῦ μὴ ζυομένου 

ὡς ἐπὶ τούτου." νόμος ἐν τρισὶν ἡμέραις περὶ πολέμου 
βουλεύεσθαι" τοῦ περὶ «Χαιρωνειαν πολέμου  ytYouévou 2e 

γράφει Δημοσθένης τὰ ϑεωρικὰ εἶναι στρατιωτικά" . ἐν- 
ταῦϑα γὰρ αἵρεαίς ἐστι τοῦ ῥητοῦ" μετὰ τὴν ἐν αρω- ᾿ 
ϑῶνι μαχὴν γράφει. τις ἐν “ακχεδαίμονε λύεσθαι τὸν rye 

πανσελήνου νόμον. ἢ κατὰ προςιϑήκην ῥητοῦ" γόμος τὸχ 

στρατηγὸν μόμον εἰσφέρειν, τοῦ πλουσίου στρατηγοῦντος 83 
ὁ παῖς τοῦ «πένητος ὅλιπε τὴν τάξιν, καὶ γράφει 0 στρα- 

τηγὸς Φόμον, τοὺς Autóvseg. τὴν τάξιν. διαφέρερϑαι; nr 
τὰ ταῦτα τοῦ πένητος στρατηγοῦντος συνέβη; τὸν. τοῦ 
πλουσίον παῖδα τὴν τάξιν xe rode, καὶ προςτύϑησιψ $ 
πένης τῷ νόμῳ, τὸν λειποτάκτην ὑπὸ τοῦ ἀριστέως χρλᾶ- 48 
ξεσϑαι" ἐνταῦϑα γὰρ προςϑήκη ἐστὶ xata ἀφαΐρεσιν ῥῃ: 
Toũ, νόμου. ὄντος ἐξεῖναι τοῖς πατράσιν ἀποχηρύττεμι 

τοὺς παῖδας, ἢ ἀχρίτους ἀποχτιννύναι *.. πολλῶν ἀκρίτους 
4 
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ἀποχτεινόντων γράφει τις νόμον ἀποχηρύτέειν μόνον 
ἐξεῖναι" ἢ ὅταν γράφῃ τις μετ᾽ αἰτίας, ὡς ἐπὶ τούτου" 
τῶν ἀνδρῶν ἡττωμένων ἐξῆλθον αἱ γυναῖχες καὶ ἐνίκη- 
σαν) καὶ γράφξε tig^ γυναῖχας στρατεύεσθαι" ἐνταῦϑα 

5. γὰρ τὸ συμβῆναι αὐτὰς νικῆσαι πεποίηκε γραφῆναι" ἐπὶ 
ἕβδομόν ἐστιν ἡ τῶν Ψηφισμάτων, ὅταν ἐπὶ δωρεᾷ τινι 

᾿γράφωμεν καὶ ἀντιλέγῃ τις αὐτῷ οὐ κατηγορῶν τοῦ γρα- 

vavros, καὶ αὗται αἱ ἔμμεσοι. Ἔξιλιπε δὲ τὰ ἔμεμεσα 
πάντα, καὶ ἡ xata ἀμφισβήτησιν καὶ ἡ χατὰ παρανόμων 

40 γραιρή" δεῖ οὖν τὸν ὅρον οὕτω ποιεῖν, ὅτε πραγματική 

ἐστι πολιτιχοῦ μέλλοντος πράγματος ζήτησις, εἰ δεῖ γε- 
γέσϑαι τόδε τι, ἢ δοϑῆναι τόδε τι T. ἕτερόν τι, ἢ χυρω- 

ϑῆναι τόδε τι * γραφὲν ἔννομον καὶ συμφέρον τῷ μέλ- 
λοντι. καὶ ταῦτα μὲν εἴδη τῆς πραγματιλῆς , τὰ δὲ χε- 

45 φάλαια ταῦτα. Í 

CH πραγματικὴ διαιρεῖται γομίμῳ, óix elo, 
συμφέροντι, δυνατῷ, ἐνδόξῳ, ἐκβησομέν ῳ" 
περὶ τῆς τάξεως τῶν τῆς πραγματικῆς κεφαλαίων ἀναγ- 
καῖον διελϑεῖν; εἰς δύο χρόνους διῃρημένων τῶν ξητημιά- 

$0 rov, εἴς τε vOv παρεληλυϑότα καὶ μέλλοντα, καὶ τῆς 

πραγματικῆς μέσης ἀμφοτέρων τεταγμένης ; καὶ φύσει 
μὲν εἰς τὸ μέλλον ἐχούσης τὸν σχοπὸν, OU μὴν οὐδὲ τοῦ 
παρελϑόντος ἐκτὸς οὔσης, τὰ χεφᾶλαια αὑτῆς ἀμφοτέρων 
Ἡετέχεν τῶν χρόνων τὸ μὲν οὖν νόμιμον καὶ δίκαιον τοῦ 

25 παρελϑόντος ἐστὶν, οὔτε γὰρ νόμοι ἔφϑασαν reU el Dac, 
xol τὸ δίκαιον ix τῶν φϑασασῶν κοενῶν ἐννοιῶν δοχι- 

μαξεται" εἰκότως ὁῦν τὰ δύο ταῦτα προτεταγμένα εἰσὶν 

χεφάλαια, τὸ νόμιμον, τὸ δίκαιον. Ζητήσειε δ᾽ ἂν τις 

λαὶ περὶ τῆς αὑτῶν τάξεως, τί δήποτε τὸ “όμιμον στρο- 

80 τότακλται τοῦ δικαίου" ἐροῦμεν οὗν, ὅτι αἱ ἄτεχνον πίστεις 
πανταχοῦ ἰσγυρότεραί εἶσιν τῶν ἐντέγνων, καὶ ἐν ὅρῳ xci 

πανταχοῦ τοῦτο δέδεικται" εἰκότως οὖν ἰσχυρότερόν ἔστι 
τὸ ἀπὸ ῥητοῦ καὶ ἐγγράφου τινὸς ἰσχυρίσασϑαε, ἢ ἐν 
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vole χρήσασϑαι ἀντίῤῥησιν ἐχουσῃῇ" τὸ γὰρ δίκαιον ἐξ 
“ 4 , 1 .€ » 

ἐννοιῶν ἐστι xol ἐνδόξων πίστεων" ai δὲ ἔνδοξοι 2 πίστεις 

oU πανταχοῦ αἱ αὑταί εἰσὶν" αὐτίχα γοῦν τὸ ἐσθίειν τοὺ ΄. 
γονεῖς τισιν ἀγαϑόν ἔστιν, ἑτέροις τὸ κάδιν, ᾿4ϑηναίοις 
δὲ καὶ μὴ τρέφειν 7 χειραγωγεῖν ἔγχλημα ἐδόκει" εἰχότως ? 
οὖν δέδεικται, ὡς αἱ ἔνδοξοι πίστεις ἀμφισβήτησιν ἔχου- 
σιν. τὸ δὲ δίκαιον PE ἐνδύξων κατασχευάξεται πίστεων, 
ἀσϑενέσξερον ὥρα ἐστὶ τῶν ἀτέχνων πίστεων" αἱ γάρ ν 

ἄτεχνον πίστεις ῥητοῖς καὶ ὡρισμένοις τισὶ τὴν. πίστμ» 
ἔχουσιν" “εἰκότως. ̓ οὐν΄ προτέτακται τὸ νόμιμον τοῦ δικαίου" 1Q 
τὸ ἰσχυρότερον δὲ ἀναντίῤῥητον" δεύτερον δέ ἔστιν ἄγρα- 
gov τὸ δίκαιον τοῦτο μὲν, ὡς ἔφημεν, διὰ τὸ προειληφέ- 
ψαι, καὶ τοῦ παρεληλυϑότος εἶναι χρόνόν" ἔπειτα δὲ xol 

διότι τὸ δίκαιόν ἑπόμενόν ἐστι τῷ vouluo* τὸ γὰρ ἄγρα- 

— 

pov δίκαιον ῥητοῦ ἀπορῆσαν νόμιμον γένεται" φύσει μὲν 19. 
γὰρ προὐπάρχει, δυνάμει: δὲ δεύτερόν ἐστιν, ἀκόλουθα 
ἀλλήλων τέτακται, καί τινες ἐζήτησαν, rb δήποτε μὴ τὸ 
δίκαιον ὡς φύσει προῦπᾶρχον «τέτακται, “καὶ προςτιϑέασε 
τοιοῦτόν τινα λόγον, ὡς δεῖ ἀπὸ τῶν ἀσϑενεστέρων ἐπὶ 
τὰ ἰσχυρότερα προσιέναι, χαὶ κατὰ μικρὸν ἄγειν πρὸς 20 
πίστιν τὸν ἀχροατήν" ἐχρὴν οὖν πρῶτον τὸ δίκαιον τάτ- 
τεσϑαι. ἐροῦμεν, "ὅτε Δημοσϑένης" οὐχ ἠνέσχετο τοῦτο 
ποιῆσαι, καὶ κανόνα τοῦτον τῇ τέχνῃ δέδωκεν, τὰ ἰσχυρὰ 
προτείνειν" ἐν γοῦν τῷ ὑπὲρ τοῦ στεφάγου ἀσϑενῶν περὶ 
τὸν νόμον καὶ ἰσχύων 'περὶ τὸ δίκαιον xo προοίμιον ἡνᾶγ-. 33 
χάσϑη κατασχευάσαι, ἔδιόν τε λαβεῖν παρὰ τοῦ δικαστοῦ 
τὸ τοῖς ἰσχυροῖς πρώτοις χρήσασϑαι, ἵνα μὴ ἐξ ἀρχῆς 
λαταγνωσϑεὶς δυσχερῆ. τὴν ἐπαγομένψην ̂  πίστιν ἕξει" 
εἰκότως οὖν τὸ νόμιμον προτέτακται, καὶ ἕπεται τὸ 
δίχαιον Ὁ ᾿ r RE 80 — 

Zvugépovti, δυνατῷ. Τὸ συμφέρον καὶ. τὸ 

2 Cfr. Ald. p. 715. 1. 8. S Cfr. Ald, p. 714. l 28.. 
* 

Y 
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δυνατὸν, ὡς προειρήχαμεν, ἐπὶ τοῦ μέλλοντος, , xal πῶς 

τοῖ παρεληλυϑότος ἐξετάσεως προτεϑείσης ? 55) εἰχότως “ ἡ 
τοῦ μέλλοντος ἐπῆχται; xai ζητοῦσί τινες, τί δήποτε τὸ 
συμφέρον τοῦ δυνατοῦ προτέτακται" καὶ ἐροῦμεν, ὅτι 

s ἕως ἂν ἀδύνατα ^ ἢ τὰ πράγματα, περιττὴ καὶ ἡ τοῦ συμ- 
φέροντος βουλὴ, καὶ παραφέρουσιν τὸ ἀδύνατον ἀσύ- 

στατον ζήτημα, ὅτι διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι ἐξετασθῆναι 
τὸ δυνατὸν ἀσύστατον ἐποίησε᾽ τί οὖν δήποτε, qoi, 
προτέταχται; ἐροῦμεν, ὅτι τὸ συμφέρον xoi φύσει πρῶ- 

40 τὸν xai ἐμπεριμείληφεν ἐν αὑτῷ τὸ ἀδύνατον" ὃ γὰρ τὰ 
ἀδύνατα χατασχευάζων τὰ ἀσύμφορα χατασχευάξει. ὧσ- 
ave) μὲν κατασχευάζοιμεν Μαρωνείτας 5 ἄρξαι τῆς 1λ- 

λάδος, ἀσύμφορα αὑτοῖς κατασχευάσομεν , χαὶ εἰ κατα- 
σχευάσομεν συμφέρειν 6 τῷ πένητι τριηραρχεῖν , Κατὰ 

45 τὸ ἀδύνατον ἀσύωφορὸν ἐστιν" ἀναγχη ovv 7 πάντως καὶ 

φύσει τῷ συμφέροντι τὸ δυνατὸν ἐμπεριέχεσθϑαι. ov μὴν 

τῷ δυνατῷ * τὸ συμφέρον" ov γὰρ εἰ δυνάμεϑα τόνδε 
τινὰ ἀποκτεῖναι, καὶ συμφέρον ἐστίν, | οὐδὲ δὲ συλῆσαι 
τὰ ὅσια ῥάδιον, 9 γε λίαν ἀφίλαχτα ὄντα, τοῦτο συμ- 

20 φέρει" φυσικῶς οὖν καὶ ἀναγχαίως τῷ συμφέροντε τὸ 
δυνατὸν ἐμπεριέχεται" εἰχότως οὖν τὸ περιέχον τοῦ πε- 
ριεχομένου προτέζακται. xol εἴ τις ἐρεῖ, ὡς ἄχρηστόν 
ἐστε τὸ συμφέρον ἐξετάζειν ἀπόντος τοῦ καλοῦ, ἐροῦμεν, 
ὡς καὶ χατὰ τὸν τῆς φιλοσοφίας λόγον ἀεὶ τὸ συμφέ- 

25 Ὅον ἐξετάζεται, κἂν ἀπῇ τὸ δυνατόν δεῖ γὰρ βουλεύε- 
σϑαι τὰ χρηστὰ, καὶ εἰ μὴ δυνάμεθα. Xol ἔτε βουλή- 
σεως μὲν εἰσι δίκαια xol ζητήματα ὑπὲρ τούτου καὶ 

"τοῦ δυνατοῦ ἀπόντος, καὶ πολλοὶ πολλάκις ὑπὲρ αὐτοῦ 

URS. νος 
3* Cod. προστιϑείσηξ. 4 Cod, ἀδύνατον, cfr. Ald. p. 715. 

' 16. 5 Cod. Mage»íras, omisso anteced. κατασκευάξοιμεν, 

quod inserdi ex Ald. p. 715. 1. 23. 6 Cod. ἀσύμφορον εἶναι, 

praecedd. καὶ εἰ κατασκευάσομεν omissis. 7 οὖν ex Ald. 1, 26. 

inserui. 8. Cod. ἀδυνάτῳ: 9 Cod. τὰ da ῥᾷδια. — — 
bs 
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τοῦ βοὐύλεσϑαὶ καὶ ζητεῖν ὁμολογουμένης αὐτοῖς τῆς ἀ- 

σϑενείας τοῦ δυνατοῦ χρίσιν ὑπέμειναν. οὐδεὶς δὲ πώ- 
P4 

* - , » - - , 

ποτε οὔτε ἐν TOig ζητήηήμασιν, οὔτε ἐν τοῖς κοινοῖς πρα-΄. 
γμασιν ὑπὲρ rov δύνασϑαι μόνον ἀπούσης βουλήσεως 
ἔγκλημα ἔσχε" τούτῳ γὰρ τῷ λόγῳ ὁ πλοῦτος καὶ ἰσχὺς 

καὶ τὰ ὅπλα ἤμελλεν ὑπεύϑυνα εἶναι, ἀλλ᾽ οὐχ ὑπεύ- 
vrac εἰσιν" ἤδη δὲ ἀσϑενής τις ὑπὲρ τῆς βουλήσεως 

ὁμολογουμένως δίχην δέδωκε᾽ δέδεικται ix πάντων τὸ δυ- 
γατὸν τοῦ συμφέροντος ἀσϑενέστερον" εἰκότως οὖν. ’“προ- 

τέταχται τὸ συμφέρον καὶ ἕπεταε τὸ δυνατόν" τὸ ἔνδο- 
fov καὶ τὸ ἐχβησόμενον μέρη τοῦ συμφέροντός εἰσιν" 

ὀὐδὲ γὰρ κατ᾽ αὐτὰ τὰ ̓χειράλαιά εἰσι" τότε γὰρ, εἰ δό- 
Scœv- οἴσει τόδε τι, εἰ μὴ τοῦ συμφέροντός ἐστι τὸ éx- 

βησόμενον, καὶ ὅταν λέγωμεν, »πονηρὸν ἐχβήσεται 1 ἢ ἀγα- 

ϑὸν,“ τοῦ συμφέροντός ἐστι. Δεδίδακται οἷν ἡ τοῦ συμ- 
φέροντος δύναμις, ὡς οὐ μόνον «προταάττεσϑαι ἣν ἀξία, 

ἀλλ᾽ ἤδη καὶ ἑτέρων δύο κεφαλαίων δοκούντων T70X608 

ποιῆσαι τὴν γένεσιν. ὡμολόγηται. οὖν τὰ δύο κεφάλαια 

ταῦτα μέρη τοῦ συμφέροντος ὄντα. τί δὲ δήποτε τὸ ἔν- 

Go£ov τοῦ ἐκβησομένου προτέταχται; ἐροῦμεν, ὅτι ὃν τρό- 
πον εἰρήκαμεν, ὡς τὸ συμφέρον ἐν ἑαυτῷ κατὰ φύσιν 
ἔχει τὸ δυνατὸν, τούτῳ τῷ λόγῳ καὶ τὸ ἔνδοξον τὸ éx- 
βησόμενον" εἰ γὰρ λέγοιμεν, ὅτι ἐχβήσεται τόδε τι, οἷον 

ἄδοξον ἢ ἔνδοξον, διελεῖν δεῖ 159 τὸ ἔνδοξον καὶ τὸ ἐχβη- 
σόμενον χατασκευάξει ἐν μέρει τινὶ καὶ τὸ ὄνδοξον" εἰ- 

χότως οὖν τὸ ἔνδοξον πρῶτον τέτακται" ἐροῦσι 11 δέ 

“τινδς ἐναντιούμενοι, ὅτε τὸ μὲν ἔνδοξον μονοειδές ἐστὶν, 
τὸ δὲ ἐχβησόμενον πολυειδὲς , καὶ γὰρ ἐν ἑαυτῷ 
καὶ τὸ συμφέρον᾽ καὶ τὸ χινδυνῶδες xai τὰ ἄλλα δο- 
χοῦντα εἶναι κεφάλαια χατασχευάαζεται᾽ τὸ δὲ ἔνδοξον 

μόνον ἐστίν" ag tiia οὖν, φησὶ, τὸ ἐκβησύμενον "Qo 

10-&T Cod, om. 51 Cfr, Ald, p. 718. 1. 16. . 
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τον κατασχευάξεσϑαε" ἐροῦμεν, ὅτι "ü ToU συμφέροντος 
ἔννοια τὴν δόξαν ἔχει, καὶ ἐπειδὴ τὰ ξητηαατα βούλε- 

ται ἀχόλουϑον ἔχειν τὸν σκοπόν" προτείνεται. δὲ ὡς ἐπὶ 
τὸ πολὺ ἐν τοῖς ζητήμασι τὰ τῶν ἀρχαίων πρόσωπα, 

5 οἷον τὸ “ημοσϑένους φημὶ ἢ ΠΠΕερικλέσυς ἢ ̓4ϑηναίων, 

᾿ ἢ «“ακδδαιμονίων, οἷς ἐπιμελὲς παρειλήφαμεν ἐκ τῶν ἀρ- 
χαίων τὸ δόξης μᾶλλον ἢ τῶν ἄλλων φροντίζειν, εἰκότως 

B τὸ ἔνδοξον προτέτᾳαχται *? τοῦ ἐκβησομένου" si γὰρ tU- 

! gíaxousv ᾳὑτοὺς moAÀaxig: διὰ δόξαν τοῦ’ ἐκβησομένου 
10 καταφρονήσαντας, ὥσπερ τοὺς ἐν Πύλαις. τριακοσίους 

καὶ τοὺς ἄλλους, οὖς ἐξὸν ἐν ἀδοξίαις σώξεσϑαι τοῦ éx- 

βησομένου κατεφρόνησαν, xal.ngog τὴν δόξαν εἶδον" 
ἐπειδὴ οὖν τὰ πολλὰ τῶν ξητημάτων. καὶ ἢ πᾶσα. τέ- 

χνη ἐξ ἐκείνων ὥρμηται, καὶ εἰς ἐκείνους ἔχει τὴν égya- 
45 σίαν, οἷς ἡ δόξα περὶ πλείονος τῶν ἄλλων, εἰκότως τὸ 

ἔνδοξον τοῦ ἐχβησομένου mooréraxtoi. Ἵπεται 13 δὲ τῷ 

ix Boon iv καὶ τὸ ἀναγκαῖον κεφάλαιον, 0 0 τεχνικὸς μὲν 

οὗ τίϑησι, παρὰ δὲ τῷ Δημοσϑένει. καὶ τοῖς πολλοῖς τῶν 

ἀρχαίων μεμελέτηται" xoi 2 μὲν τάξις τῶν χεῳαλαίων αὖ- 
20715. "Eori ** δὲ πραγματικὴ ἁπλῆ καὶ διπλὴ καὶ τριπλῆ" 

xci ἁπλῇ μὲν, οἷον συμβουλεύει τὰς βοηϑεῖν λυνϑίοις. 
n £v γὰρ πρᾶγμα συμβουλεύει" διπλῆ δὲ ὡς ἐπὶ τούτου " 

πολιορχουμένων Πλαταιέων καὶ Μιτυλήνης *5 ἀφεστηκυίας 

γράφει τις, Πλαταιεῦσι βοηϑ εῖν, ἀμελήσανταρ MitvAg- 

95 "c , καὶ Ἕτερος ἀντιλέγει" ἐνταῦϑα γὰρ ὁ μὲν ἀντιλέ- 

ων ἀναγκαιότερον κατασκευάζει τὸ Μιτυλήνην λαβεῖν 

τοῦ Πλάταιαν σῶσαι" ὁ δὲ συμβουλεύων τὸ *9 Πλάταιαν 

λαβεῖν τοῦ Μιτυλήνήν ἀναγχαιότερον, καὶ δεῖ πάντα ὃδὲ- 

nÀà εἶναι τὰ χεφάλαια. ἐξεταζόμενα ᾿ἀφ᾽ ἑκατέρου μέρους" 

20 τριπλὴ δὲ, 23 ἐπὶ τούτου" μετὰ τὸν ἐν eir. πόλε- 

4 

MEE 12 Cod. τέτακται. 15 Cfr. Al. 1 p. 717. 1. 1. 44 Cfr. 

Ald, p. 765, 1. 18. 15 Cod. constanter JMurviims. 46 

Cod. τοῦ. EN 
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μὸν ““ακεδαιμόνιοι καὶ Θηβαῖοι πρεσβεύοντες." πρὸς ̓ Ἄϑη-. 
γαίους ἀξιοῦντες βοηϑείας. τυχεῖν, καὶ συμβουλεύει Χα- 

βοίας μὲν Θηβαίοις. βοηθεῖν, Κόνων δὲ “Τακεδαιμονίοις," 
Ἰφικῥάτης δὲ. οὐδετέροις " ἐνταῦϑα γὰρ ἐριπλᾷ ἐστι πάν-" 

ταῦ δεῖ γάρ. TOV “Πακεδοιμονίοις συμβαυλεύοντα fen éiv δ᾽ 

ἀνατρέψαι τὸ τε μηδὲτέροις βοηϑεῖν τό τε ἑαυτοῦ κα- 

τασχευσαι καὶ. ἀνατρέψαι, τὸ “αχεδαιμονίοις χἀὶ τὸ" 
μηδ᾽ ἑτέροιφ" καὶ ὃ μηδ᾽ ἑτέροις κελεύων Bondy τὴν 

ἰδίαν κατασχευάξζων πρότασιν τὰς ἑχατέρων ἀναιρεῖ, καὶ 

τούτου ᾿παράδειγμει. 37 ὃ πέμπτὸς τῶν. «“Ἱευχτρικῶν, ἦ4ρι- 10 

στείδου, ὁ uso ἑτέρθις κελευὼν βοηϑεῖν' καὶ περὶ Liv 
πραγματικῆς ταῦτα" ἔδωμεν, δὲ χαὶ κατὰ ῥητόν. ZEN 

ἔγγραφος μὲν ἡ ἀπὸ ῥητοῦ τὸ ζητούμε- 

γον ἔχουσα. φϑάσαντες προειρήκαμεν", ὡς “τὰ ἔμμέσα 

εἴδη τῆς πραγματικῆς ὁ τε)νικὸς ἀγνοεῖ, καὶ  Vopite, € ὅτι 15 

δύο μόνα ἐστὶ τὰ γένη καὶ εἴδ' ; y τε ἔγγραφος, 7 T8 
ἄγραφος, ἀγνοῶν ὡς καὶ ἐν ἀὐτῷ τῷ ῥητῷ ἀὐτὸς ὅμο- 

λογεῖ, ὡς τὰ ἔμμεσα χαϑόλου ἐστὶν ἔγγραϊρα". λέγων γὰρ 

ἢ ἀπὸ ῥητοῦ τὸ ξήτημα ἔχουσα δημαίννι τὰς ἐγγράφους 
μόγας " αἱ γὰρ ἔμμεσοι οὐ. ̓ μύνον ἀπὸ ῥητοῦ τὸ ζήτημα 20. 

ἔγουσιν *.- ὅταν γὰρ ὃ αὑτὸς" φησιν νόμος, ἢ »ἐν τρισὶν 

ἡμέραις περὶ πόλέμου βουλεύεσθαι, Φιλίππου Ἐλάτειαν 
Χωτειληφότος συμβουλεύει Δημοσϑένης , αὐϑημερὸν EC 

yai," ἐνταῦϑα οὐχ ἡ ζήτησίς ἐστι περὶ τὸ ῥητὸν, οὐδὲ 
γὰρ ξητοῦσιν, εἰ δεῖ κυρωθῆναι, τὸ δὲ. ῥητὸν ̓ οὐδὲ & πα- Sg" 
ραβέβααται" τὸ δὲ ῥητὸν, αἵπερ eio ζητήσεις περὶ τὸ" 

ῥητὸν, ἀλλὰ περὶ τὸ πρᾶγμα ἔστιν Jj ξήτησις ὁμολο-' 
γουμένως τοῦ παραβαινομένου, "εἰ δεῖ διὰ τὴν ὦ ναάγχην d 
μιᾷ ἡμέρᾳ ᾿βουλεύεσϑαι. 

Οἷον ἀξιοῖ Κλέων" Μετὰ τὰ ἐν Πύλῳ αὖ 

ϑιος καλεῖ σϑαι" τῆς ἀγράφου εἴδη ἐστὶν ἕξ, τὸ συμ- 

17 Cod. παραδείγματα. €fr.. Al, p. 766 et. 764. 1. 15. 
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᾿ βουλευτικὸν, τὸ χατὰ αἴτησιν, , τὸ χατὰ ἀμφισβήτησιν, 

εἰσαγγελία, ἀποχήρυξις, δοχιμασία᾽ εἰδέναι δὲ δεῖ, ὅτι 

ἡ ἀποχήρυξις οὐ πάντως πραγματικὴν ποιεῖ, ἀλλ᾽ ἐνέ- 

Ort, xoci ἑτέρας στάσεως, wiore καὶ πραγματικῆς" διὸ 

& καὶ πέντε οἱ τῶν τεχνικῶν ἀὐτὰ λέγουσε μὴ ἀνεχόμενοι 

τὴν ἀποχήρυξιν ἐντάττειν ἐν τῷ εἴδει διὰ τὸ καὶ vg 

ἑτέρας ἀνάγεσθαι στάσεις. Τὰ γὰρ ἕτερα τὰ προειθη- 

μένα οὐδέποτε eg ἑτέρας στάσεις ἐμπίπτει" τὸ τοῖνυν 

νόμιμον ἐν μὲν τῇ ἐγγράφῳ μιᾷ τῶν νομικῶν ἐμπέπτει 

40 στάσεων, ὡς ἐν τῷ xara ᾿Ανδροτίωνος, xl κατὰ «wtt- 

vopiay ἡ πρώτη ἀντίϑεσις ἐνέπεσεν, xoi ἡ λύσις κατὰ 

ῥητὸν. «αὶ διάνοιαν, xai ἡ ἑτέρα χατὰ συλλογισμὸν" «οὐχ 

ἀναγκαῖον οὖν οὔτξ πάσας εὑρίσκεσθαι, οὔτε μιᾷ μόνῃ 

χρήσασϑαι, ἀλλ᾽ ὡς ἂν ἡ εὐπορία τοῦ ῥήτορος καὶ ἡ 

15 φύσις τοῦ πράγματος συμβὴ" ἐν δὲ τῇ ἀγράφῳ τὸ ἔϑος 

ἐς νόμιμον ἐξετασϑήσεται κακῶς" ov γὰρ, μόνον ἐν τῇ 

ἀγράφῳ τὰ ἔϑος voujuoy ἐξετασϑήσεται, ἀλλὰ καὶ ἐν 

tj ἐγγράφῳ νόμος πολλάκις ἃ ἀναγινώσχεται" εἴῃ δ᾽ ὧν καὶ 

ἐν τῇ ἐγγράφῳ τὸ ἔϑος ἀντὶ νόμου παραλαμβανόμενον, 

20 οἷον συμβουλεύει τις τῆς Δεκελείας τειχιξομένης κατάγειν 

«Αλκιβιάδην", ἐνταῦϑα γὰρ πᾶντας τοὺς περὶ τῶν qvya- 
δων γόμους ἔχεν θναχνῶναι ἀντιτιϑείς" ἄγραφος μέν 
ἐστιν ἡ πραγματικῆ, χρῆσαιο δ᾽ ἂν καὶ ἐγγράφοις, χαὶ. 
πάλιν ἐν τῷ ἀγράφῳ 0 Δημοσϑένης ἐν τῷ χατὰ ᾿4γ- 

25 δροτίωνος * τῇ »queu 'τοίνυν τοῦτον τὸν τρόπον ἁπά- 

σᾶς εἰληφέναι τὰς (βουλὰς ,* ὁμολογουμέγως éni τὸ ἔϑος 

ἀντὶ τοῦ νόμου χατέφυγεν.. UC 
Ὡς ἂν ἐγχωρῇ; τοῖς χεφαλαίοις- TÓUTO χα- 

χῶς" οὐδέποτε γὰρ εἰς ἑτέρας στάσεως χεφάλαιον ἐ ἐχπεσρῦσα 

80 τὰ ἑαυτῆς ἔτε φυλάττει κεφάλαια, ἀλλὰ τὸν σχοπὸν “μόνον 

καὶ vo ἐνθυμήματα" κεφαλαίοις, δὲ οὐ. χρῆται, οὔτε ἐν 
στοχασμῷ ἢ ἢ ἐν ὅρῳ, ὅταν λέγῃ. »»ἀντιλήψει ἢ uec τῶν 

. 18 p. 595. cfr; "Aldi p. 724. Cod. φησίν. -' 
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ἀντιϑετικῶν," od τὰ ἀεφάλαια, τίϑησιν, ἀλλὰ. τὸν σχο- 
| πὸν μόνον τῆς στάσεως, οἷον ὅτι ἔξεστί μοι, 7 ὅτι ἄξιον. 

εἴη τὸν τοιοῦτον". ἐνταῦϑα οὖν κακῶς qo » τοῖς xe- 

φαλαίαις , * οὐδὲ γὰρ τοῖς xeqaÀoiotg, ἀλλὰ τῷ σχοπᾷ 

μόνον- τῆς στάσεως διαιρεϑήσεται." ͵ 

Τὸ δυμφέρον διττόν ἐστιν, ὅτι χρήσιμον"͵ 
καὶ ὅτι ἀναγκαῖον, διαφέρει τὸ ἀναγκαῖον τοῦ συμ- 

φέροντος τούτῳ, ὅτι το μὲν ἀναγκαῖον πάντως συμφέρον, 

τὸ δὲ συμφέρον oU πάντως ἀναγκαῖον, ὥστε τὸ συμφέρον 

ἐπαναβεβηκὸς ἂν εἴη" καὶ ταύτην ἔχει τὴν διαφορὰν ἐπίτα- 10 
“σιν ἔχον τινά" διὸ πρῶτον τὸ συμφέρον κατὰσκχευᾶζεται, ἃ 
καὶ οὕτως εἰ ἐγχωροίη τὸ ἀναγδαῖον" εἰδέναι δὲ χρὴ 
ὅτι τὸ συμφέρον στοχαστικῶς ἐξεταξεται παρατιϑέντων 

ἡμῶν κατασχενὰς τὰς εἰς τὸ μέλλον συμβαινούσας. 

To δὲ δυνατὸν LLL ELLE πρῶτον μὲν Év- 4€ 

στάσει χρώμενος, ὡς χαλεπὸν, ἀλλ᾽ avoyxai-- 

ov. Κακῶς, σφόδρα, οὐδέποτε γὰρ χκεφαλαιὸν ἐν ἑτέρῳ 
κεφαλαίῳ ἐξετασϑήσεταε. εἰ οὖν αὐτὸς κεφάλαιον τίϑη- 
σι τὸ ἀναγκαῖον, πῶς iv τῷ δυνατῷ αὐτὸ χατασκέυα- 

ζει; καϑολικὴ ÓÀà χατὰσκευὴ τοῦ - δυνατοῦ" ἐκ τῶν ἐν ἀι- 20 

τοῖς ?? ouv ἴσμεν,. xai ,ἐχ τῆς τῶν ἐναντίων καϑαιρέσεως" 

εἰδέναι δὲ χρὴ, ὡς καὶ ἀπὸ ἑνὸς μῦνου κεραλαίου xal: 

δύο, ὡς ἐν Φιλιππιχοῖς καὶ 'συμβουλευτικοῖς μεμαϑήκχε- 

μένη, καὶ τῷ ὑπὲρ τοῦ στεφάνου" ἐν πᾶσι γὰρ τούτοις 
ἢ ἕν ἢ δύο κεφαλαιά ἐστι τὰ ἐξεταζόμενα, καὶ τοῦτο εἰ- 25 
δέναι χρὴ, ὡς ἐν πάσῃ στάσει χεῳᾳ αλαίῳ λύεται, οἷον 

5 μετάθεσις τῆς αἰτίας τοῖς ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, καὶ 
ὃ ὅρος ἀνθορισμῷ, iv μόνῃ δὲ πραγματιχῇ. τὸ αὐτὸ 
κεφάλαιον ἑαυτῷ ἀνατρέπεται, οἷον τὸ δίκαιον τῷ ἐναν- 

ὅ 

, ν᾽ . ͵ A , - '3 ἢ 

rip, ὕτι ἄδικον, Xci τὸ συμφέρον τῷ ἀσυμφόρῳ; καὶ 80 

οὐκ ἔστι. διελεῖν ἡ τὰ μὲν εἰς κατήγορον, τὰ δὲ εἰς ἀπολα- 

γούμενον,. χοινὰ γὰρ novra ἐστὶν ἀμφοτέρων. ΝΕ 

) 4 

19 Cod. ἑαυτοῖς. 
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hg μεταλήψεως. 

. . Koi περὶ στάσεως τῆς μεταλήψεως διάφορος παρὰ 
τῶν παλαιῶν ἔχδοσις δέδοται" οἱ μὲν γὰρ αὐτὴν τελευ- 

( ταίαν πασῶν «τάττουσιν, ὡς πάσης περιέχουσαν, καὶ ὡς 
δ ὑποπιπτουσῶν τῶν ἄλλων ἐν αὐτῇ στάσεων" οὐδέποτε 
γὰρ παραγραφὴ μόνη μελετᾶται,, ἀλλὰ τὸ μὲν νομικὸν 
ζήτημα χατὰ μίαν τῶν νομικῶν στάσεων" τὸ δὲ δεῦτε- 
ρον, καϑ᾽ ἣν ἂν ἐμπέσῃ τῶν λογικῶν, ὡς ἐφεξῆς igo" 

^ μὲν" οἱ δὲ πρώτην αὑτὴν τάττουσιν διὰ τὴν αὑτὴν φύ- 
| 40 σιν" εἰ γὰρ τὸ περὶ τοῦ ὅλως δεῖ εἰσελθεῖν τὸν ἀγῶ- 

Ma ζήτημα πρῶτόν ἐστιν, ἀναγκαίως πρωτη ὀφείλει 
,τάττεσϑαι ἡ αὐτὴ τοῦτο ζητοῦσα" ἡ δὲ αἰτία, δι᾽ ἣν ὃ 
“Ἑρμογένης μέσην αὐτὴν ἔταξεν, ἡ αὐτή ἐστι τῇ πραΚμα- 

εὐ τεχῇ" διὸ καὶ ἀκόλουϑοι ἀλλήλων ἐτάγησαν" αἱ γὰρ δύο 

15 μόναι στάσεις αὗται καὶ νομικαὶ καὶ λογικαί εἰσιν " ἀμ- 
φοτέρων οὐυμμετέχουσαι μέσαι ἐτάγησαν, καὶ ἡ μὲν oi- 

τία τῆς τάξεως: αὕτη. 

͵ δὲ μετάληψις πάλιν, ἡ μὲν ἔγγραφος, 

7 δὲ ἄγραφος. ἐζήτηται καὶ ἱκανὸν ζήτημα, τί δη- 

20 ποτὲ ἐν πασῃ στάσοι πρῶτον τὰ χεφάλαια τάξας χαὶ 

διελὼν xoi δείξας οὕτω τὰ εἴδη μεμήνυχεν" 8v μόνῃ δὲ 

tj μεταλήψει τὰ εἴδη πρῶτον εἴρηκεν καὶ οὕτως τὰ X&- 

φάλαια" ἐροῦμεν, ὅτι ἐν πάσῃ στάσει τὰ εἴδη τῶν στά- 

σεων τὰ αὐτὰ ἔχει χεφάλαια, ἐν μόνῃ δὲ μεταλήψει 

25 διάφορα ἔχεν τὰ χεράλαια" " TE γὰρ πραγματικὴ xai 

7] ἔγ) ραφος xai 7j ἄγραφος τὰ αὐτὰ ἔχϑι καὶ αἱ λοιπαὶ 

στάσεις, μόνῃ δὲ ἡ μετάληψις ἕτερα " εἴη τὲ ὁμώνυμος 

μετάληψις καὶ 7 παραγραφῆ, διὸ ἀναγχαῖον ἣν πρῶ- 

τον διελεῖν τὰ εἴδη, ἵνα τὰ ἑκάστης ἴδια κεφάλαια ἀπο- 

80 δῷ καὶ τοῦτο δὲ" ἐζήητηταῦὶ, τί δήποτε περὶ τῆς παρα͵ 

γραφῆς “πρῶτον διαλαμβάνει. xol οὐ περὶ τῆς μεταλή- 

ψεως, ἡ δὲ τὸ ὄνομα ἔχει τοῦ γένους " λέγομεν, ὅτι εἰ- 

N 
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ρήκαμεν, ὡς. ἐν πάσαις ταῖς στάσεσιν αἱ ἄτεχνοι πίστεις΄ 

τῶν ἐντέχνων ἰσχυρόξεραί εἰσιν" ἐπειδὴ οὖν ἡ μὲν ma- 
ραγραφὴ ἐξ ἀγράφου διϊσχυρίζεται, ἡ 028 μετάληψις ἐξ 
ἐγγράφου, ἕ. εἰκότως πρώτην ἔταξε καὶ τὸν περὶ αὐτῆς 
πρῶτον διαλαμβάνει λόγον" ἡ μὲν ovv παραγραφῇ. ἐχ- 5 

βολή ἔστι τελεία τῆς εὐϑυδικίας καὶ τὸν ἀγῶνα ἀντὶ- ᾿ 

στρέφει" δύο δὲ ἔγχει ζητήματα τὰ πάντως μελετώμενα, 
χαὶ τὸ μὲν πρῶτον͵ ξήτημα κατὰ μίαν τῶν »ομικὼν πα-. 

σῶν ἐξετασϑήσεται, τὸ δὲ ἕτερον, ὅπερ καὶ ἐπαγομενόν 

ἐστιν, ἡ εὐθυδικία, ὅπερ καϑ' ἑτέραν τὴν ἐμπίπτουσαν 10 
στάσιν μελετηϑήσεται᾽ "οὐδὲ γὰρ ἀποφήνασϑαι . κατὰ 

στοίαν δυνατὸν, ὡς ἡ ὑπὲρ Φορμίωνος * παραγραφή" τὸ 
μὲν οὗν πρῶτον νομικὸν &yEb ζήτημα, τὸ δεύτερον στο- 

χαστικχὸν, πότερον εἶχεν ἐνθήκην τὰ εἴκοσι τάλαντα ὁ 

Πασίων ἢ οὗ, καὶ ἡ πρὸς Πανταίνετον παραγραφὴ τὸ 45. 
μὲν πρῶτον ἔχει ξητημα' νομικὸν, τὸ δὲ δεύτερον uera 
στατιχὸν, TOU Μνησιβούλου ἐπὶ Εὐέργου ἀνάγοντος τὰ 

γεγενημένα" καὶ ὡς ἐπὶ τούτου" νόμος μὴ εἶναι΄ κατὰ 

πατρὸς γραφὰς πλὴν παρανοίας" ἔϑετο τὸν. TOU πένῃη- | 

vog παῖδα ̓ ὃ πλούσιος, καὶ εὕρηται δολοφονηϑεὶς ὃ πέ- 20 

νης, κατηγορεῖ τοῦ πλουσίου ὁ παῖς φόνου, ὁ δὲ noa: 
θαγράφεται χατὰ τὸν νόμον τὸν χελεύοντα μὴ εἶναι δί- 
κας χκἀτὰ πατρός" ἐνταῦϑα. τὸ μὲν ξήτημά. ἐστι κατὰ 

ῥητὸν. καὶ διάνοιαν, ποῖον παῖδα λέγει τὸν ϑετὸν, Aj 

τὸν φυσικόν" τὸ δὲ ἕτερον στοχαστιχὸν, πότερον͵ ἐφόνευ-" 25 

σεν ἢ οὔ" ἐν πάσῃ δὲ “παραγραφῇ εἰδέναι. xen, ὅτι. TQ 

μὲν πρῶτον περὶ αὐτοῦ ἐπὶ, τοῦ εἰσαχϑῆναι τὸ ξήτημα, 

τὸ. δὲ δεύτερον περὶ τῆς εὐϑυδικίας τοῦ" παρακειμένου 

πράγματος, πλὴν μόνῃς: τῆς κατὰ Τιμάρχου παραγρα- 

φῆς ἐκείνη γὰρ μόνη τὴν εὐϑυδικίαν ovx ἔχει" χαὶ Ó 350 

τὸν λόγον᾽ ἐξηγούμενος τὴν αἰτίαν ἐρεῖ. | 

1 Cod. ἀγράφον. 2 Cod. MoQqowvos. 
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EJ μεταλήψεως. 

. . Koi περὶ στάσεως τῆς μεταλήψεως διάφορος παρὰ 
τῶν παλαιῶν ἔχδοσις δέδοται" οἱ μὲν γὰρ αὐτὴν τελευ- 

L0 ταίαν πασῶν -ταττουόσιν, ὡς πάσης. σεριέχουσαν, χαὶ ὡς 

δ ὑποπιπτουσῶν τῶν ἄλλων ἐν αὐτῇ στάσεων" οὐδέποτε 
γὰρ παραγραφὴ μόνη μελετῶται, ἀλλὰ τὸ μὲν νομικὸν 

, ξήτημᾳ κατὰ μίαν τῶν νομιχῶν στάσεων" τὸ δὲ Otvre- 
ρον, καϑ᾽ ἣν ἂν ἐμπέσῃ τῶν λογικῶν, ὡς ἐφεξῆς igo" 

. μεν" οἱ δὲ πρώτην αὑτὴν τάττουσεν διὰ τὴν αὐτὴν φύ- 
| 40 σιν" εἰ γὰρ τὸ περὶ τοῦ οὕλως δεῖ εἰσελϑεῖν τὸν ἀγῶ- 

Jat ζήτημα πρῶτόν ἐστιν, ᾿ ἀναγκαίως πρώτη ὀφείλει 

τάττεσθαι ἡ αὐτὴ τοῦτο ζητοῦσα" n. δὲ Giria, δι᾽ ἣν ὁ 

“Ἑρμογένης μέσην αὐτὴν ἔταξεν, ἡ αὐτή ἔστι τῇ πραγμα- 

ux διὸ καὶ ἀκόλουϑοι ἀλλήλων ἐταγησαν" αἱ yo δύο 

15 μόναι στάσεις αὗται καὶ νομικαὶ xol λογικαΐ εἰσιν " ἀμ- 

φοτέρων οὐυμμετέχουσαι μέσαι ἐτάγησαν, καὶ ἡ μὲν oi- 

τία τῆς τάξεως. αὕτῃ 

Ἢ δὲ μετάληψις πάλιν, ἡ μὲν ἔγγραφος, 

ἡ δὲ ἄγραφος. ἐξήτηται καὶ ἱκανὸν ζήτημα, τέ δή- 

30 ποτὲ ἐν πασῇ στάσει πρῶτον τὰ χεφαλαια τάξας καὶ 

διελὼν xol δείξας οὕτω τὰ εἴδη μεμήνυχεν" ἐν μόνῃ δὲ 

τῇ μεταλήψει τὰ εἴδη πρῶτον εἴρηκεν xai οὕτως τὰ κε- 

φάλαια᾽ ἐροῦμεν, ὅτι ἐν πάσῃ στάσει τὰ εἴδη τῶν σταά- 

σδων τὰ αὐτὰ ἔχει χεφάλαια, ἐν μόνῃ δὲ μεταλήψει 

25 διάφορα ἔχει τὰ κεφάλαια " TE γὰρ πραγματικῇ χαὶ 

7 ἔγγραφος xai ῇ ἄχραφος τὰ αὐτὰ ἔχε καὶ αἱ λοιπαὶ 

στάσεις, μόνῃ δὲ ἢ μετάληψις ἕτερα εἴη τὲ ὁμώνυμος 

μετάληψις καὶ 7 παραγραφὴ, διὸ ἀναγχαῖον ἣν πρὼ- 

τον διελεῖν τὰ εἴδη, ἵνα τὰ ἑχάστης ἴδια χεφάλαια ἀπο- 

500g καὶ τοῦτο δὲ" ἐζητηταῦ, 3i δήποτε περὶ τῆς παρα, 

γραφῆς “πρῶτον διωλαμβάνει, χαὶ οὐ ᾿περὶ τῆς μεταλή- 

ψεως, ἡ δὲ τὸ ὄνομα ἔχει τοῦ γένους λέγομεν, ὅτι εἰ- 

- 
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' φήχαμεν, ὡς: ἐν πάσαις ταῖς στάσεσιν. αἱ ἄτεχνοι πίστεις΄ 

τῶν ἐντέγνων ἰσχυρότεραί εἰσιν" ἐπειδὴ ovv ἡ μὲν πα- 
ραγραφὴ ἐξ ἀγδάφου διϊσχυρίξεται, 5 9! μετάληψις ἐξ 

ἐγγράφου, * ι εἰκότως πρώτην ἔταξε καὶ τὸν περὶ αὑτῆς 

πρῶτον διαλαμβάνει λόγον" ἡ μὲν ouv παραγραφὴ. ἐχ- 5 

βολή ἔστι τελεία τῆς εὐθυδικίας καὶ τὸν ἀγῶνα ἀντι- 

στρέφει" δύο δὲ ἔχει ζητήματα. τὰ πάντως μελετώμενρι, ; 

xol τὸ μὲ πρῶτον. ζήτημα κατὰ μίαν τῶν νομικὼν πα-. 

σῶν ἐξετασϑήσεται, τὸ δὲ ἕτερον, ὅπερ καὶ ἐπαγομενόν 

ἐστιν, ἡ εὐθυδικία, ὅπερ καϑ' ἑτέραν τὴν ἐμπίπτουσαν 10 

στάσιν μελετηϑήσεται" "οὐδὲ γὰρ ἀποφήνασϑαι . κατὰ 

σοίαν δυνατὸν, ὡς ἢ ὑπὲρ Φορμίωνος * παραγραφή᾽ τὸ 
μὲν οὖν πρῶτον νομικὸν &y€b ζήτημα, τὸ δεύτερον στο- 

χαστιχὸν, πότερον εἶχεν ἐνθήκην τὰ εἴκοσι τάλαντα Ó — 

Πασίων ἢ ov, xci ἡ πρὸς Πανταίνετον παραγραφὴ τὸ 45 

μὲν πρῶτον ἔχει ζητημα' vopixóv, τὸ δὲ δεύτερον petes 
στατιχὸν, TOU Μνησιβούλου ἐπὶ Evtoyov ἀνάγοντος τὰ 

γεγενημένα" καὶ ὡς ἐπὶ τούτου" νόμος μὴ εἶναι" κατὰ 

πατρὸς γραφὰς πλὴν παρανοίας ἔϑετο τὸν τοῦ πένη- " 

vog παῖδα 0 “πλούσιος, καὶ εὕρηται δολοφονηϑεὶς Ó πέ- 20 

γης, κατηγορεῖ τοῦ πλουσίου ὁ παῖς φόνου, 0 δὲ παρα- 

ραγράφεται χατὰ τὸν νόμον τὸν κελεύοντα μὴ εἶναι δί- 

κας xót& πατρός" ἐνταῦϑα. τὸ μὲν ζήτημά. ἐ ἐστι κατὰ 

ῥητὸν. καὶ διάνοιαν, παῖον παῖδα λέγει τὸν ϑετὸν, E! 

τὸν φυσικόν". τὸ δὲ ἕτερον στοχαστικὸν, πύτερον͵ ἐφόνευ- 28 

σεν ἢ οὔ" ἐν πάσῃ δὲ παραγραφῇ εἰδέναι. χρὴ, ὅτι. τὸ 

μὲν πρῶτον περὶ αὑτοῦ ἐπὶ τοῦ εἰσαχϑῆναι τὸ ζήτημα, 

τὸ. δὲ δεύτερον περὶ τῆς εὐϑυδικίας τοῦ" παραχειμένου 
πράγματος, πλὴν μόνηρ' τῆς κατὰ Τιμάρχου παραγρα- 

φῆς" ἐχείγη γὰρ μόνη τὴν εὐθυδιχίαν οὐχ ἔγχει" χαὶ ὃ 30 

τὸν Aóyov ἐξηγούμενος τὴν αἰτίαν ἐρεῖ ΝΣ 

4 Cod. ἀγράφον. 8. Cod. Μμόρφωνος. 
- NE MEME E . Σ 
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"Ears δὲ ὅτε δριδτικῶς τέμνεται τὸ πρότε- 
ρον ζήτημα. τοῦτο ἡγνύησεν, οὐδέποτε γὰρ ὁριστιχῶς 
τέμψεται, ἀλλὰ μετὰ ᾽ τὸν συλλογισμὸν ἐστὶ μία τῶν νσμι- 
χῶν, ταῦτα τὸν ὅρον εἶναι ἐνόμισεν, ὡς ἐπὶ τούτου τοῦ ζητῇ. 

E ματος" μειρακιὸν ὡραῖον ἤτησε τύραννος ἐξ ἀστυγείτο- 
γος πόλεως, οὐ δέδωκεν ἡ πόλις, ἐξηλϑεν αὐτὸ τὸ μει- 

ράκιον πρὸς τὸν τύραννον, ἀπιόντος αὐτοῦ τετελεύτηκεν, 

μετὰ ταῦτα πολιτεύεται" καὶ χατηγοροῦντα τις αὐτὸν 
παραγράφεται, ὡς ἡταιρηχότα. ἐνταῦϑα μὲν πρῶτον 

40 ξήτημα νομίζει" ὁριστικὸν εἶναι διὰ τὸ πεπρᾶχϑαι αὑτῷ 
τὸ ἐξελϑεῖν “μηδὲ ἑταιρῆσαι, καὶ καχὼς εἰδὼς, c ὅτι εἰ μὲν 

χατηγορία ἦν τοῦ μειραχίου, ὅρος ἥν ἢ) στάσις" ἐνταῦϑα 

δὲ οὐχ ἀνέχεται φεύγων τι κατασκευάσαι τέλειον ἢ ἄτε- 
λὲς, ἀλλὰ συλλογισμῷ χρῆται λέγων ταὐτὸν εἶναι τὸ ἐξ- 

45 ελϑεῖν τῷ πεποιηκέναι' ἀδύνατον οὖν ὅύον γενέσθαι τὸ 

πρῶτον. ζήτημα᾽ εἰ γάρ ἐστιν ὅλως ἡ παραγραφὴ » ἐγ- 

γραφος απὸ ῥητοῦ ἔχουσα τὴν ζητησιν, ὃ ὅρος δὲ οὐχ 

ἔγγραφος, στάσις OUX ἂν εἴη: ποτὲ παραγραφῇ ἀπὸ ὅρου" 

xci περὶ μὲν παραγραφῆς ταῦτα. 

$20 Ἡ δὲ ἄγραφος διαιρεῖται προβολῇ ῥητοῦ" 

^ XOLVOV τοῦτο, ὡς ἔφαμεν, ἐπὶ πασῶν στάσεων, πλὴν στο- 

χασμοῦ xci πραγματικῆς, Τὴ προβολῃ πρῶτον διαερεῖ- 

σϑαι παραγραφικῷ τῷ ἀπὸ ῥητοῦ" ζητήσειε δ᾽ ἄν τις 
σφύδρα, τί διαϊρέρει τὸ παραγραφικὸν τοῦτο τῆς παρα- 

25 γραφῆς, οὐ γὰρ ὥσπερ τὸ τοῦ στοχασμοῦ 'παραγραφεπὸν 

διαφέρει, ὅτι ἐκεῖνο μὲν ἀπὸ τῶν περιστατιχῶν. γίνεται ͵  

ἡ δὲ παραγραφὴ ἀπὸ ῥητοῦ, οὕτως δὲ τοῦτο" εἰ γὰρ ἐν- 
ταῦϑα ἀπὸ ῥητοῦ ἐστι τὸ παραγραφικὸν , διτὲρ μόνον 
παραγραφὴ ἀπὸ ῥητοῦ ὁρμᾶσθαι" οἰκεῖόν τι, διαφέρει 

80 αὑτῆς τῆς παραγραφῆς" ἐροῦμεν͵ üt ἢ uiv μετάληψις 

τάξιν ἔχουσα παραγραδῆς « οὐχ ἔσχε τὴν αὐτὴν φύσιν, 

mE ἀλλ᾽ ᾿ 
ὅ μετὰ Cod. om, --- 1, 5. Cod. ἑαυτὸ, scr, αὐτό, 

X 
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ἀλλ᾽ inu. ἐξ ἀντιλήψεως ἄργεξκαι, χρῆται τῇ φύσει τῇ 

ἀντιλήψει ὡς λέγουσα τὸ ἐξεῖναι , καὶ οὐ δεῖν ἐπὶ τούτοις 
λρίνεσθαι" διαφέρει δὲ, ὅτε ἐν “μὲν τῇ παραγρρ φῇ αὑτὸ 
τὸ ῥητὸν τὸ τὴν παραγραφὴν 'tOLOUY περὶ αὑτὸ ἔχεν τὴν 
δήτησιν καὶ ἀμφιβάλλεται , διὸ καὶ ἀπὸ μιᾶς τῶν  Vopi- δ 

᾿κῶν τὴν κατασκευὴν ἔζεν" τὸ δὲ παραγραφικὸν τῆς βε- 
ταλήψεως ᾿ὡμολόγηταν καὶ οὐκ ἔχει τὸν ἐναντιούμενον, 

οὐδὲ τὸν ἀντιλέγοντα εἷς αὐτὸ, ἀλλὰ καὶ συντιϑέμενον͵ 

ἀλλὰ καὶ εἰς ἕτερα μεταβαίνοντα" διὸ εἰς τάξιν διαβολῆς 
μόνην τοῦ ἀγῶνος παραλαμβάνεται" ἐπειδὴ δὲ, ὅπερ ἐν 10 
στοχασμῷ ἔφαμεν , Xot& φύσιν τοῖς κατηγορουμένοις τὸ 

τὸν ἀγῶνα παραιτεῖσϑαν καὶ μέμφεσθαι , οὐδὲ γὰρ ὃ 

χαταδεξάμενος ἤδη ἀπολογήσασϑαι ἔτι γώραν ἔγχει τοῦ. 

εὐτεῖν ἀδίχως. κατηγορεῖσθαι, διὸ καὶ πρῶτον τέταχται 

φύσιν Éyov τοὺ μέμφεσθαι. τόψ' ἀγῶνα. ἡ μὲν οὖν τάξις 15 
«o ἢ διαφορῶ τοῦ χεραλαίου πρὸς τὴν παραγραφὴν αὖ. 

τὴ τῇ * μεταλήψει. δευτέρα εἰκότως " μετάληψις τοῦ 

διώκοντος. τέτακται" ἀναγχρίως γὰρ τοῦ φεύγοντος δια- | 
βολῇ ἰσχυρᾷ χρωμένου τῇ ἀπὸ τοῦ ῥητοῦ, ἀναγκαῖον ἣν 

σπροσϑεῖναι αἰτίαν, δι ἣν ἢ κατηγορία αὑτοῖ ποραβὲ- “ὃ 

βασμένου γίνεταν᾽ τοὺ ῥητοῦ, καὶ οὗτος TOU τρεύγοντός 

ἐστιν διδάσχοντος, ὅτε οὐδὲν ἢ περίστασις βλάπτει" LH 
μὲν γὰρ τεχνικὸς ἀπὸ χρόνου μετάληψιν διελὼν ἀπὸ χρό- 

vov μόνον συλλογισμὸν διαλαμβάνει. Εἰδέναι δὲ χρὴ; 
ὅτι ἐπὶ πάσης ὁμοίως περιστάσεως ὃ αὐτὸς ἐστι OvÀÀO- 25 

γισμὸς, καὶ ἐπὶ χϑόνου οὐδὲν διαφέρει" κἂν ' ἐπὶ τούτου, 
οὐδὲν διαφέρει iv τοὐτῷ τῷ τόπῳ, ἢ ἀλλαχοῦ, ἀφ᾽ οὗ 

ὃ νόμος ἐπιτρέπει, καὶ ἀπὸ αὐτίας οὐδὲν διαφέρει, ἀπὸ - 

ταύτης ἢ ἄλλης αἰτίας, καὶ τὰ ἄλλα ὁμοίως". ἀναγχαίωφ᾽ 

συλλογισμοῦ ὑπάρξαντος ὅρον ἦν ἐπαχϑῆναι " ἀκήκοας 50 

γὰρ ToU τεἐχνικοῦ Aéyovrog, ὅτι ἐναντίος ἐστίν" ἐν πάσῃ 

4 τῇ Cod. om. 
Rhetor. V. 3 , 
Ἷ 
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στάσει ἐναντίος ἐστὶν ὅρῳ συλλογισμὸς, ἢ ζητήσειε δ᾽ oy 

τις ; εἰ Μέγιστον, πῶς ἀντέσεραπται ἡ τάξις, xai πρῶτος 

ὃ συλλογισμὸς τοῦ ὅρου γέγονε , Καίτοι ya O συλλο- 
riouòc τὴν πρότασιν τὴν ἀπὸ TOU ᾿ὅρου χατασκχευάζει 

8 xoi εἰς ὃν συνάγει" ἐροῦμεν, ὅτι τὸ παραγραφιχὸν ἐν- 

- ταῦϑα ὅρου τάξιν ἐπέχει" οἷς γὰρ καὶ αὑτὸς ὁρίξεται 

τὸ πεπραγμένον τόδε τι εἶναι, καὶ τὴν ἐξουσίαν αὐτοῦ 
προτείνεται, πρὸς αὐτὸν τὸν συλλογισμὸν τὴν κατα- 

σκευὴν ἔχει , ὡς εἰ προῦπὴρξεν αὑτῷ ὅρος" εἰδέναι δὲ 

10 yog, ὅτε μόνῃ μεταλήψει ἐκαινοτομήϑη " ἡ φύσις. τοῦ 
συλλογισμοῦ, xoi γέγονε τοῦ φεύγοντος" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἡ 
φύσις τῆς μεταλήψεως ἀντίστροφός ἐστιν, xol τὸν φεύ- 

γοντα διώκοντα ποιεῖ, ὥσπερ τάξιν ἔχει διώχοντος. 
IlaAw ἐνταῖϑα.,, ὅρῳ.“ ἅπαξ χατὰ τὸν αὐτὸν χανόνα 

41 τῶν δύο χεφαλαίων ἐναντίων ὄντων ἀδύνατον 7» συλλο- 
γισμοῦ προὑπάρξαντος μή ἀντιϑεῖναι ὅρον. ὥσπερ yap 
ἐπὶ τῶν ἀντιϑετιχῶν ἡ μετάληψις προετάγη τῆς ἄντι- 

λήψεως, καὶ τὴν αἰτίαν εἰρήκαμεν ἐχεῖ, ὅτι ἡ ἀντιϑε- 
τικὴ τάξιν ἔσχεν ἀντιλήψεως, ἧς ἔλεγον ὅτι ἄξιος ἣν, 

20 ὅπερ ἠδύνατο τὸ, ἔξεστί μοι," καὶ πρὸς αὐτὸν ἡ μετά- 
ληψις ἠχολούϑησεν, διὰ δὲ τὴν φύσιν οὐκ ἠδυνήϑη μὴ 
ἐμπεσεῖν ἀντίληψις, οὕτω καὶ ἐνταῦϑα πρὸς τὸ παρα- 

γραφιχὸν γενομένου τοῦ συλλογισμοῦ, τάξιν ἔχοντος τοῦ 

παραγραφικχοῦ , ὅρου ἡ φύσις ἀπήτησεν, καὶ “αὑτὸν μὲν 

38 ταγῆναι τὸν ὅρον. 

᾿Ἀντιϑέσει" ἡ ἀντίϑεσις κατὰ φύσιν τῆς προῦ- 
παρξάσης ἀντιλήψεως. τέταχται" ἐπειδὴ γὰρ 7 ἀντίληψις 

τὴν ἐξουσίαν προβάλλεται, εἰκότως καὶ ἡ ἀντίϑεσις ἡχα- 
λούϑησεν ἀντεγκληματικὴ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γενομένη. 

2.8: ἙἉἙτέρᾳ μεταλήψει" ἐνταῦϑα axoifig καὶ σαφὲς 
ἐδείχϑη τὸ ϑεώρημα, 0 προειρήχαμεν ἐναντίον. καὶ ὅτι 

5 Cod. ἐκενοτομήϑη. ΕΙΣ 
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ἡ ἀντίϑεσις ἀντιλήψεως τάξιν ἔχει, καὶ γὰρ ἐνταῦϑα 
ἀντιϑετιχῆς προταγείσης μετάληψις μετηνέχϑη, ὥσπερ 
ἂν εἰ ἀγτιλήψεως αὑτῆς οὔσης : καὶ καϑόλου δέδειχται, 
ὅτι " ἀχτιϑετικὴ ἀντίϑεσις ἀντιλήψεως φύσιν ἔχει, διὸ 
καὶ ιἀναγκχαῖον ἦν αὑτὴν μεταλήψει λυϑῆναι, xci τοῦ- b 

6 πάλιν ἐπηγάγομεν,. ὅτι καὶ πληρωϑείσης τῆς χρείας 

διὰ τὴν φύσιν ἐπάγεται πάλιν ἡ μετάληψις. πάλιν ἐν- 

ταῦϑα ἐδείχϑη, ἐπῆχται γὰρ εὐθὺς, ἀντιλήψει." τί δὰ 
διαφέρει ἡ δευτέρα μετάληψις τῆς πρώτης, ἐροῦμεν" ὅτι 
ἡ μὲν πρώτη μετάληψες. πρὸς αὐτὸ τὸ ἔγχλημα καὶ τὴν 10 
πᾶσαν σύστασιν TOU ἀγῶνος γίνεται, 5 δὲ δευτέρα πρὸς 

. μόνον τὸ ἀντιϑετικόν᾽ εἴη" ἂν οὖν ἡ μὲν πρώτη πρὸς 

ὅλον τὸν ἀγῶνα,. 9 δὲ δευτέρα πρὸς μέρος ἀντιϑέσεως:". 
ἡ ϑέσις κοινοῦ τόπου τάξιν ἐπέχει παρ᾽ ἀμφοτέρων ἐξε- 
ταζομένῃ" τοῦ μὲν φεύγοντος χατηγοροῦύντος τοῦ ἐγχλή- 15 

ματος, τοῦ δὲ διώχοντος ὁμοίως κατηγοροῦντος τοῦ πε- 
ποιηχότος καὶ λέγοντος, ὡς χαλεπὸν τὸ àm ἐξουσίας. κε-΄ 

χρῆσϑιαι ὡς βούλεταί rus. 
Ποιότητι καὶ γνώμῃ" κοινόν ἔστι πασῶν στασεών ὁ 

σημειωτέον δὲ, ὅτε εὕρηταν μία μόνη ἡ ἐρτάληψις κατὰ $30 

ἀξίωσιν, καὶ πάσης μεταλήψεως ἐπὶ ἕν τῶν περιστατιχῶν 

ἀναγούδης ᾿αὑτὴν μόνη ἡ μετάληψις. πάντα σχεδὸν TOC 
περιστατικὰ ἔχει, ὡς ἐπὶ τούτου" τὸν φϑείραντα κόρην 

ἀνάγεσϑαι ἐπὶ χρίσεε τοῦ εἶ βούλεται αὑτὸν ἡ κόρη 
τεϑνάναι" φϑείρας τις χόρην ἔφυγεν" ὁ πατὴρ συνῴ- 25 
χισεν ̂  αὐτὴν ἀνδρί" μετὰ ταῦτα ἧκεν ἂν τῇ πόλει xol 
ὁ πατὴρ αὑτὸν ἀξιοῖ ἀνάγεσθαι ἐπὶ κρίσιν" Ó ἀνὴρ ἀν- 
τιλέγει, ἐνταῦϑα γὰρ πρῶτον μὲν τὸ ἀπὸ χρόνου, té. 
τότε ἐχρῆν αὐτὸν ἀνάγειν, ὅτε παραχρῆμα ἔγϑειρεν""“ 
“ἔπειτα τὸ ἀπὸ τούτου, ὅτι ἐν τῇ οἰκίᾳ σου ἣν ἡ κόρη, 50 

καὶ ovx ἐν τῇ ἐμὴ“ ἔπειτα τὸ ἀπὲ τοῦ προσώπου, ,,ὅτι 
M 

6 Cod, τούτου. 7 Cod, συνῴκησεν. 

13.. 
N 
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μόνον πατὴρ αὑτῆς, καὶ παρϑένος ἦν ἡ παῖς, καὶ ov- 

πω ἑτέρῳ ἐχδεδομένη" * ἔπειτα ἀπὸ αἰτίας, )»ῦτε πιμωρία 
ἣν τὸ πραττόμενον καὶ δήμευσις, χαὶ οὐ νῦν ὁμοῦ αἱ- 

᾿ σχύνη""“ ἔπειτα ἀπὸ τρόπου; οὔτι ὃ τρύπος ἐφαίνετο 

5 τοῦ ἀδικήματος , χαὶ οὐχ ἐν ἑτέρῳ τινί *€ ὥστε διὰ πὰν- 
. τῶν εἴρηται αὕτη μόνη καὶ δοκεῖ εἶναι τριπλὴ καὶ πεν- 

Toni) μετάληψις, ἔχαστον γὰρ αὐτῶν δεῖ λυϑῆναι τοῖς 

προειρημένοις κεφαλαίοις. Εἰδέναι δὲ χρὴ, ὅτε μόνη ἡ 
μετάληψις ἡ κατὰ ἀξίωσιν οὐ τὸν φεύγοντα ἔχει μετὰ- 

10 λαμβάνοντα, ἀλλ᾽ ἕτερον" iv μὲν γὰρ πάσαις ταῖς με- 

᾿ ταλήψεσιν ὃ χρινόμενος τὴν ἐξουσίαν προβάλλεται, καὶ 

ὃ κατήγορος μεταλαμβάνεται" ἐν ταύτῃ δὲ μόνῃ τῇ με- 
ρελήψει ὁ κατήγορος τὴν ἐξουσίαν προβάλλεται καὶ ὃ 
ἕτερος τὸ μεταλαμβάνεσϑαι ἔχεν. , οὐχ αὐτὸς ὃ χρενόμε- 

15$ γος. τίς οὖν ἡ αἰτία, ἐν ῥητῷ καὶ διανοίᾳ τῷ χατὰ 

ἀξίωσιν ἐῤροῦμεν. 5 

Περὶ ῥητοῦ καὶ διανοίας... 

Troya 0 τεχνικὸς περὶ τῶν λογιχῶν διαλαμβάνων 
στάσεων εἰχότῳς χατὰ τὰς ἐπαγγελίας ἐπὶ τὰς νομεκὰς 

2e μεταβέβηκε, καὶ ζητήσειε δ᾽ ἃ ἂν τις, τί δήποτε περὶ ῥη- 

τοῦ΄ καὶ διαφοίας διέλαβεν, χαίτορ αἱ μὲν ἄλλαι τρεῖς 

στάσεις περὶ τελέων ῥητῶν xol ὅλων νόμων ἔχουσε τὴν 
" ἐξέτασιν, Ὁ αὕτῃ δὲ μόνη. περὶ ἀτελοῦς. τί δέ ἐστεν ὃ 

φαμέν; ὁ συλλογισμὸς ὁλόκληρον ὁλοχλήρῳ ἀντιτίϑησιν, 
457] ἀντινομία ὁλοκλήρους δύὸ νόμους ἔχει καὶ 2 ἡ ἀμφι- 

βολία περὶ ὁλοχλήρου καὶ αὕτη τὴν ζήτησιν ἐνταῦϑα 
δὲ μέρει μὲν ὃ ἕτερος, τῇ διανοίᾳ, χρῆται, μέρει δὲ ὁ 

ἕτερος, τῷ ῥητῷ, καὶ τοῦτο πλείστην ἔχει ζήτησιν, τί 
δήποτε μὴ ἀντινομία ἢ συλλογισμὸς προτέταχται * τὸ 

so μὲν γὰρ γλίσχρον xai εὐτελὲῤ τῆς ἀμφιβολίας εἰχότως 

4 Cfr, Ald. P. 799. 1.9. 2 Cod. ἔχουσα, scripsi ἔχει, xai. 

Li 
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τελευταῖον ἂν εἴη , τὸ δὲ πλείονα ἔχειν. ὕλην τὸν συλλο-. 

γισμὸν καὶ τὴν ἀντινομίαν anre αὐτὰ πρῶτα ῥηθῆναι 

ἐροῦμεν. οὗν, ἢ τῇ τάξει τῆς μεϑόδου ηχολούϑησεν & ἐπὶ 

τὸ ῥητὸν, xe. τὴν διάνοιαν πρῶτον ϑεὶς ἐφεξῆς τὰς 

ἄλλας εἶπεν" 5 T0y6 ἀληϑέστερον xai. τεχνικώτερον, ὅτι5. 

ἢ μὲν ἀντινομία, διπλοῦν ἐστι ῥητὸν καὶ διανοια" ugo- 
τέρων γὰρ TOV "νομίμων τὴν διάνοιαν ἀναγκαῖόν ἐστι 

ξητηϑῆναι, καὶ ἡ ̓ἀμφιβολία. πάλιν ἔχεν ῥητοῦ χαὶ δια“ 

yoiog * ξητεῖται γὰρ. ὁμοίως ἡ τοῦ νομοϑέτου διάνοια, 

καϑ' ἣν τὸ ῥητὸν εἶπεν xol ἐν τῷ συλλογισμῷ ὁμοίωρ' 40 

ἀναγκαῖον οὖν, ἐπειδὴ τὸ ῥητὸν καὶ ἡ διάνοια εἰς τὰς | 
τρεῖς ἐμπίπτει καὶ ἐξετάζεται, ὡς ἐμπεριεχομένην πρώ- 

την αὐτὴν τάξαι, καὶ ἐξετάσαι, ἵνα μαϑόντες ἐν τῇ χρείᾳ 

ἔχωμεν τὸ εἰδέναι χρήσασϑαι. καὶ ἡ μὲν αἰτία τοῦ προ- 
τετάχϑαι αὕτη." ἴδωμεν * δὲ xoi τὰ κεφάλαια ὅπως 15 
τέτακται. ΝΣ 

Προβὸ λὴ ῥητοῦ. καλῶς. πάνυ προσέϑηκεν ἐν αὖ- 

τῷ εἰπεῖν »προβολῇ ῥητοῦ' * ἀποδιϊστὰς τὰς νομικὰφ᾽ καὶ 

τὰς λογικὰς, Éexsi μὲν γάρ ἔστι προβολή" ἀλλ᾽: ἡ προ- 

βολὴ ἀδικήματός ἐστιν ἐξ ἐγγράφου εὐθυνομένου γενο- 20 

μένη" 5. ἐνταῦϑα δὲ ἢ προβολὴ. ἐξ ἐγγράφου ἐστίν. εἰδέ- 
voi δὲ καὶ τοῦτο X97), ὅτι κακῶς δἶπεν ηπροβολῇ ῥητοῦ." 

ἐχρῆν γὰρ εἰπεῖν τῇ ἀπ᾿ αὑτοῦ τοῦ ῥητοῦ ̂  ovó? γὰρ 
αὑτὸ τὸ ῥητὸν προβαλλόμεϑα , ἀλλὰ τὸ ἔγκλημα τὸ διὰ 

ῥητὸν. γενόμενον" ὅταν οὖν λέγῃ, » προβολή ῥητοῦ," éy- 25 

᾿δεῶς ὁρίξεταν τὸ χεφάλαιον, οὐδὲ γὰρ αὐτὸ μόνον τὸ 
ῥητὸν “πραβαλλόμεϑα' ποία γὰρ ἂν εἴῃ χρεία τοῖς (ye 
ἐγνωκόσε τὸ δητὰν προτείνειν , ἀλλὰ τὸ ἔγκλημα τὸ 

ἀπὸ. τοῦ ῥητοῦ. ΄ ' 

4 ιανοίᾳ. εἰκότως ἡ διάνοια δευτέρα, ἐπειδὴ γὰρ 30 

ἡ στάσις ἐξ αἰτίου ὁ καὶ συνέχοντος xoi χρινομένου συνί- 

, 8 Cod. εἰπεῖν. 4 Cod. εἴδομεν. . 5 Cod. γενομένην. 
6 in Cod. post ἀξτίον sequitur ἐστόν, | 



099 ΣΩΠΑΤΡΟΥ ELS ἜΗΝ 

σταται, τοῦ ἀπὸ τοῦ αἰτίου προταγέντος , 07 ἔστι τοῦ 
ἐγλλή ματὸς τοῦ διὰ τοῦ ῥητοῦ ἀναφύοντορ, ἀναγκαῖον 

ἣν τὸ συνέχον ἐπενεχϑήναι, ὅπερ ἐστὶν ἢ διάνοια" ἡ γὰρ 

διάνοια λύσις ἐστὶ τοῦ ῥητοῦ. - . 

δ Τῷ μὴ προςδιωρίσϑαϊ"8 τὸ μὴ προσδιωρισμέ- 

vor τρίτον ἐστὶ τοῦ χατηγόρου κεφάλαιον" ἐπειδὴ "γὰρ 
ἰσχυρὰ σφόδρα ἡ διάνοια ἐκ τῆς εἰς ἄτοπον "ἀπαγωγῆς" 

τῷ γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἔχειν συνέργειον ἰσχύων ὃ φεύ- 

γων, δοκεῖ ? ἀκριβῶς ἐξηγεῖσθαι τὸν νόμον καὶ *? Ou- 

10 χνύναν μὴ τοῦτο βουλόμενον" ἀναγκαῖον οὖν ** τῷ κα- 
τηγόρῳ αὖϑις ἐπὶ τὴν τοῦ νόμου ἀπόδειξιν ἐπαναδραμεῖν 
τὸ οὖν μὴ προσδιωρισμένον ὥσπερ ἐξήγησίς τίς ἐστι τοῖ 

νόμου Aéyovtos , ὅτι τὸ μὴ προσδιωρισμένον τῷ λόγῳ οὐ 

δεῖ λέγειν, oU γὰρ τὴν. αἰτίαν τοῦ πραττομένου ἐξήτησεν, 

45 ἀλλ᾽ ἄρδην ἀνεῖλε τὸ πραττόμενον. 
Πάλιν ἡ διάνοια τοῦ νομοϑέτου ἐνταῦϑα' 

πάλιν ζητήσειε δ᾽ v τις, τίνι διαφέρει 7j διάνοια tot 
γομοϑέτου αὑτῆς τῆς διανοίας" ἐροῦμεν, Or, ἡ μὲν διά- 
γοια αὐτοῦ ἐστι τοῦ ῥητοῦ ἐξήγησις" ἡ διάνοια τοῦ νομο- 

20 ϑέτου τοῦ μὴ προςδιωρισμένου ἐστὶν ἐξήγησιζ' τὸ δὲ πιαρά- 
δειγμα σαφηνιεῖ, νόμος ** τὸν δίψαντα τὴν ἀσπίδα ϑανάτῳ 
ξημιοῦσϑαι" ὀᾷῴμας τις ἀπέχτεινε τῶν πολεμίων στρατη- 

γὸν xol κρίνεται" ἡ διάνοια λύσις τῆς προβολῆς, ὅτε οὐ 
τὸν ἐπ᾽ ἀριστείᾳ΄ οὐδὲ σωτηρίᾳ τῆς πόλεως οὐδὲ βλάβῃ 

35 τῶν πολεμίων ἀφέντα τὴν ἀσπίδα, ἀλλὰ τὸν ἐπὶ δειλίᾳ 
“ὃ νόμος κολάζει" πρὸς ταύτην γίνεται τὸ μὴ προςδιω- 
θισμένον, ἀναγινώσχοντος τοῦ κατηγόρου τὸν νόμον xci 

τὰ ῥητὰ ἐπιδεικνύντος ἀπροσδιόριστα, καὶ χαϑόλου τὸν 

7 Cod. ὅς. 8 Cod, προςδιωρεῖσϑαι. 9 Cod. δ᾽ oix, 

' Ald. 8.806. l. 28. δοκεῖ. 10 Cod. δὲ, et paullo post ξοῦτον. 

11 Cod. ἦν. 12 νόμος et ϑανάτῳ ζημιοῦσϑαι, ῥίψας τις Cod. 

em. restitui ex Ald. p. 808, 1. 1. — cfr. nostrum commenta- 
rium supra p. 113. ΄ t 

^ 
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δίπτοντα χολαζόμενον . ἢ ̓οὖν διάνοια τοῦ νομοϑέτον. 

τούτου τοῦ προςδιωρισμένου ἐξήγησίς ἐστιν, ὅτι περιττὸν 

ἡγοῖτο ὁ νομοϑέτης ταὶ cag διορίξειν, καὶ τὰ πᾶσι 

γνώριμα. τίς γὰρ ἀγνοεῖ,. ag οὐ δεῖ ποτε TOV σώσαντα 

διαφϑείρειν; * εἴη ἂν οὖν ἡ πρώτη διάνοια τοῦ ἐγκλή- $ 

ματος ἐξήγησις" ἡ δευτέρα ἡ καλουμένη τοῦ νομοϑέτου 

τοῦ μὴ δεῖσθαι τὸν νομοϑέτην, προςδιορίσαιτο δέ τι» 

^ "Qoq«. ἀκόλουθος ἣν Ó ὅρος τοῦ κατηγόρου, ἵνα 

δείξῃ, ὅτι διαφέρει τὸ προςδιωρίσϑαι τοῦ μὴ προςδιω- 
οἰσϑαι" ἐχείνου γὰρ εἰπόντος, μηδὲν. διαφέρειν ἐν τοῖς 19 - 

φανεροῖς, ἀναγκαῖον vv προρδιορίσαι τὸν ὅρον. 

Αντιϑέσει. τοῦ φεύγοντος πάλιν αὕτη (ὡς ἐπὶ τὸ ) 

πολὺ ἀντιστατιχὴ, εὐεργέτημα δεικνύντος, ἵνα X* ἔχῃ qU- 

ραν "τὸ παραβεβάσϑαι τὸ δητὸν ἔχειν τινὰ δικαιολο-.. 

γίαν" xol ὅτι διαφέρει 7 ἀντί ϑεσὶς αὐτῆς τῆς ἀντι- (3 

στάσεως. ἐν ταῖς κοινωνίαις εἰρήκαμεν" ἐν συνπόμφ᾽ δὲ 

εἰπεῖν, ὅτι ἡ μὲν ἀντίστασις φύσει, ἔχει τὸ. πεπραγμέ: 

γον πονηρὸν, περιστάσει δὲ ἔχεν τὸ ἀγαθόν" τὸ γὰρ 

χαϑελεῖν τὸ τεῖχος φύσει movgoov ἐστιν,’ ἡ δὲ Gorg. 

ρία τῆς πόλεως τὴν περίστασιν ἤνεγκεν τῆς. ἀπολογίας" 40 
ἐνταῦϑα δὲ τὸ ἐναντίον τὸ μὲν γεγενημένον φύσει ἄγα- 

ϑόν ἐστιν, m περίστασις δὲ ποιεῖ αὑτὸ πονηρόν". τὸ μὲν 

γὰρ ἀνελεῖν τὸν τῶν πολεμίων στρατηγὸν φύσει ἀγωϑὸν, 

ἡ δὲ περίστασις τοῦ νομοϑέτου ἔγκλημα σουεῖ. 
M ἐταλή ψξν. ἐν πάσαις ταῖς πρὸ ταῦτης *) στά- 25 

| 0t0t προειρήχαμεν, ὅτι ἡ ἀντίϑεσις ἀντιλήψεως ἢ φύσιν 
ἔχει" διὸ ἐπάγεται μετάληψις ἀντιλήψει, καὶ παλιν καὶ 

τοῦτο προξιρήχαμεν," ὅτι ἀδύνατον οἷφῳδήποτε τρόπῳ ue- 

τάληψιν τεϑεῖσαν μὴ ἐπαγομένην ἔχειν ἀντίληψιν!" » 

Καὶ ποιότητι xol γνώμῃ" ταῦτα κοινά ἔστι 30 
χεχράλαια πασῶν τῶν στάσεων, xci ἡ μὲν τῶν xega- 

λαίων ἐξέτασις αὕτη εἴρηται xai ῥητὸν χαὶ διάνοια" καὶ 

13 Cod, διαφϑείρει. 14 Cod. ἱκαγά. 46 Cod. ταύταις. 
RI U 
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τὸν φεύγοντα ἔχοντα τῷ ῥητῷ χρώμενον, ὡς ἐπὶ- τούτου" 

γόμος τὸν πεπηρωμένον ἀπὸ τοῦ δημοσίου τρέφεσθαι" 

καὶ τὸ μὲν παράδειγμα τοῦ κατὰ ἀξίωσιν ῥητοῦ τοῦτο, 
ὅπερ δὲ ἐζητοῦμεν, τί διαφέρει τοῦτο τῆς μεταλήψεως, 

5 ἐν ἐκεῖνάς ἐστιν ὃ μεταλαμβάνων καὶ μὴ αὐτὸς ὁ. φεύ- 
yay" ayayxciav εἰπεῖν καὶ διατί μὴ χἀκείνῃη ἐστὶ ῥητὸν, 
καὶ διατί. γε xaxe τῷ ἁγτῷ ῥητῷ χέχρηται" ἐροῦμεν, ὅτι 

ἐχεῖ μὲν φυγῆς καὶ διώξεως οὔσης οὐχέτι εἷς ἔστιν, οὐδὲ. 

γὰρ τοῦτα ζητοῦμεν, εἰ δεῖ τοῦτο δοϑῆναι τῷ πατρὶ, 
40 κατηγορεῖν ἢ οὔ, ἀλλὰ χατηγοροῦντος αὐτοῦ τὴν ἐξου- 
^ δίαν αὐτοῦ ἀναιρεῖ" ἐνταῦϑα δὲ αἴτησίς ἐστι" καὶ ὃ 

ἐναντιούμενος οὐ τὴν ἐξουσίαν τῆς αἰτήσεως ἀναιρεῖ, ἀλ- 
λὰ τὸ μὴ δεῖν ἐπὶ τούτοις δοϑῆναι" αὕτη οὖν ἢ αἰτία 
χαὶ ἡ διαφορά. τινὲς δὲ νομίζουσε μηδέποτε εἶναι ῥητὸν 

45. χαὶ διάνοιαν κατὰ ἀξίωσιν, eA xci ἐνταῦϑα τὸν αἷ- 

τοῦντα κατηγόρου τάξιν ἔχοντα τὸ πρῶτον λέγειν" ὥσπερ 
γὰρ ὃ κατήγορος πανταχοῦ πρῶτον λέγει, οὕτω χαὶ ἐν- 
ταῦϑα πρῶτον λέγει ἃ πεπηρωμένος, καὶ εἰκότως τῷ ῥη- 
τῷ χέχρηται, — ἀγνοήσαντες χαϑόλου ἐκεῖνον τὸν Aó- 

20 γον, ὅτε ὃ αἰτῶν φεύγοντος. ἔχει τάξιν xal ἐν ὅρῳ καὶ 
ἐν πραγματιχῇ, ὃ γὰρ ἐναντιούμενος ἀνατρέπων τὸ, δεῖ 
δρϑῆναι *'Tpy T8 TOU λοιδορεῖν ἐξουσίαν ὄχει καὶ τὴν τοῦ 
κατηγόρου ποιότητα ὑποχρίνεται" σπανία δέ τις εὑρεϑείη 
στάσις ῥητοῦ καὶ διανοίας, διπλῇ δοκοῦσα εἶναι, ἧς ἔστε 

35 τὸ παράδειγμα, τοῦτο" νόμος τῷ τυράννῳ συναναιρεῖσθιαι 
τὴν yvvoixo* ἀπέχειτο κατά τινος γραφὴ τυραννίδος ἐπι- 

ϑέσθωρ , πολέμου καταλαβόντος ὅπλα λαβὼν ἡρίστευσεν, 

ἀριστεύσας ἀξιοῖ πρὸς χώμον ἑλεῖν τοῦ κατηγόρου τὴν 
ϑυγατέρα" -ἐνταῦϑα γὰρ διπλὴ τίς ἐστι ξήτησις τῶν δύο 

$0 ὁητῶν, τοῦ μὲν πατρὸς λέγαντος ,. ὅτε QU δωρεὰ αὕτη 

ἐστὶν, ἀλλὰ τιμωρία" τοῦ δὲ ἐλέγχοντος αὐτὸν, ,,καὶ 

ἀνάγχη τοῦ χαϑυφεῖναέ μὲ τὴν γραφήν“ ἐκείνου δὲ 

λέγοντος, ὅτι oU, ἀλλ᾽ ἐπίδειξις τοῦ μὴ ϑέλειν us τυ- 

[ 
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φαννῆσαι: ; ors àv. δὐεργέτου τάξει τίϑεμαι τὸν κατήγορον, | 
ὅτι δίδωσί μοι 56 χώραν. σαφηνίσαι τὴν ἐμαυτοῦ ἀρετὴν, 

χαὶ ὅτι οὗ προςδιωριαμένον νόμῳ 17 τὸ ποῖόν με δεῖ 13 

γέρας αἰτεῖν" διαὲέ δὲ ovx ἔστιν "-ἀντίνομία; ἐροῦμιν; 

ὅτι οὐκ ἔστι͵ δύο ῥητῶν μάχη, οὐδὲ àx περιστάσεως ἔἕναν.- δ. 
vío0ig' οὔτε γάρ ἐστιν ἐναντίον τὸ κολάζεσθαι τὴν γυ- 
γαῖχά τοῦ τυράννου τοῦ, τὸν. ἀριστέα. χέρας. λαβεῖν, *? 

ὃ βούλεταν; οὐδὲ. ἔστιν τις περίστασις ἡ ποιοῦσα, ἀλλὰ- 

διαφόρους τοὺς; νὐμόυς διακοίᾳ λύεσθαι παρ᾿ ἑνὸς πρβοσώ- 

zov καὶ οὕτω piv * vl χρῆται τὸ ὃν' πρόσωπον, τῷ δὲ 10 

ἑτέρῳ τὸ ἕτερον", ὅπερ ἀντινομίας ἀἰκεῖον ; E27 ἀμ φό- ͵ 

reoc τὰ ὀπτὰ ἀμφότεροι ἐξεταξουσιψ. 

Περὶ ἀντινομίας., 

᾿"Αχόλουϑος ἦν ὃ περὶ. ἀντινομίας λόγος" ἐπῳδὴ γὰρ 
χαὶ προείρηται, καὶ m πεῖρα δεικνύει, ὡς ἢ ἀντενομία 15 

διπλοῦν ῥητὸν καὶ διάνοιά ἐστιν, ἀναγκαῖον ἦν, ὥσπερ. 
τοῦ ἁπλοῦ ῥηϑέντος ἐπαχϑῆναι τὸ διπλοῦν, καὶ ἔτι διὰ 
τοῦτο, ὅτι ἐν μόνῃ τῇ avrwopie μόμοὶ εἰσὶν οἱ ἐξετα- 

ζόμενοι αὑτοὶ xaT. αὑτοὺς τέλξιοι" xol γὰρ ἐν τῷ συλ- 

λογισμῷ τῷ ἐπαγομένῳ ῆ γνώμη τοῦ ῥητοῦ ἐστιν ἐξετα- 30 
ζομένῆ καὶ οὐχ αὑτὸ τὴ ῥητὸν xol ἐν ?? ἀμφιβολίᾳ τῇ ἐφε- 

ξῆς ἢ γνώμη τοῦ ῥητοῦ ἐστιν L ἐξεταζομένη᾽ ἂν δὲ μό- 

»y τῇ ἀντινομίᾳ τέλειον τὴν μάχην. Eje, ἀνάγκη ἣν ἐπα- — 
χϑῆναι ἐφεξῆς τὴν τοῦ τελείου ῥητοῦ ξήτησιν" δἰδέναι δὲ 

χρή, ὅτι οὐ μόνον γόμοι ποιούυσιμ ἀντινομίαν ἀλλὰ καὶ 25 

ψηφίσματα πρὸς ψηφίσματα καὶ ἁπλῶς πάντα τὰ ῥητά" 

καὶ ε8ἴ΄ fig εἴποι, πῶς ἂν εἴη iv τῇ πόλει δύο ψηφίσματα 

ἐναντία, ἐροῦμεν, Ort οὐδὲ δύο νόμοι εἰσὶν ἐναντίοι, ἀλλ 
ἡ περίστασις τὴν σύστασιν κατασχευάξει, καὶ τὸ παρά- 

1θ' Cod. δίδωσιν ἥ ἢ. 47 Cod, προςδιωρισμένῳ γόμος. 18 
δεῖ Cod. om, 49 Cod. supra lin. habet αἰτεῖν. 20 Cod. 
€ 

3 ἀμφιβολία. | 
“ἮΝ 
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'δειγμα σαφές ἐστιν " ἐψηφίσαντο ᾿4ϑηναῖοι τοῖς φεύὐγου-. 

΄ σιν ᾿θΟλυνϑίων πολιτείαν εἰσιόντες ἐκεῖνοι πλεῖστα ἀνδρά- 
M0 πόδα βάρβαρα εἰσήγαγον" ἥν δὲ τὸ πρότερον ψήφισμαϊ 

ψιχῆσαν τὸ εἰσάγοντας βάρβαρα ἀνδράποδα πλέον τῶν 
5$ τριῶν ἐν δεσμωτηρίῳ εἶναι, ἔστ᾽ ἂν ἐπιδείξῃ. τοὺς ταῦτα 
βουλομένους ὠνήσασϑαι, ἐπὶ τοῦ λιμένος τινὰς αὐτῶν 
ἐνέβαλον τῷ δεσμωτηρίῳ , οἱ λοιποὶ ἀνέζευξαν καὶ χρί- 

“ροντοι" ἐνταῦϑει γὰρ δύο ψηφισμάτων ἐστὶ μάχη , τῶν 
μὲν προβαλλομένων τὴν ἐξουσίαν τοῦ δεῖν. κατὰ ψήφισμα 

40 τὸ περὶ τῶν ἀνδραπόδων, τῶν δὲ τὸ γεγενῆσθαι πολίτας 

αὐτοὺς καὶ μὴ ἐπ᾿ ἐμπορίᾳ κατάγειν" γίνεται δὲ καὶ αὖ- 

᾿ τὸ ἑτέρων ῥητῶν καὶ. διαϑηκῶν ὡς ἐπὶ τούτον" διατιϑέ- 

μενός τις ἐχέλευσε τῶ φίλῳ δοϑῆναι τὴν ϑυγατέρα" πρὶν 
δοϑῆναι ἀριστεύσας τις “αἰτεῖ αὐτὴν. εἰς γάμον, ἀμφισβη- 

15 τοῦσιν" évravOa διαϑήκης καὶ νόμου ἀμφισβήτησις 

xol & λόγῳ, ὃν τρόπον ἐπὶ τῷ ῥητῷ καὶ τῇ διανοίᾳ 

πᾶν ῥητὸν ποιεῖ καὶ διάνοιαν καὶ διαϑήχη καὶ χἤρυγμα, 
᾿ χἂν ψήφισμα κἂν ὁτιδήποτε f τούτῳ TQ τρόπῳ xai ἡ 

/ &vrwopía* εἴδη δὲ αὐτῆς κατὰ μὲν τὰν Ἑρμογένην δύο, 

20 ἕν μὲν ὅταν δύο ῥητὰ ἐναντία ἀλλήλοις 00i ἐκ περι- 
στάσεως, ὡς ἐπὶ τοὐτου" roi ὑπερασπισϑέντος τὴν οὐ- 

σίαν τοῦ ὑπερασπίφαντος εἶναι; καὶ τὸν ἀποχήρυχτον μὴ 
μετέχειν τῆς οὐσίας" ἀποχήρυκτος ὑπερήσπισε τοῦ. πα- 
τρὸς χαὶ ἀξιοῖ χατὰ τὸν νόμον δεσπότης. εἶναι τῆς οὐ- 

25 σίας" καὶ κατὰ ἕν ῥητὸν εἰς δύο τεμνόμενα, ὡς ἐπὶ τού- 
Tov, ov? καὶ ὁ τεχνικὸς τίϑησι, τῶν δύο χορῶν τῶν βια- 

᾿σϑεισῶν, ὧν ἡ μὲν ϑάνατον, 1 δὲ γάμον ἄπροικον αἷ- 

ρεἴται" ἀλλὰ τοῦτο μὲν τὸ πρόβλημα, ὡς προειρήκαμεν, 

ἐν τῇ μεϑόδῳ συστῆναι οὐκ ἂν δύναιτο διὰ τὸ ἰσάζειν' 
1 

[4 

1 Cod. ξήτημα, supra lin. ψήφισμα. — Cfr. Ald, p. 818. 

1.13. 2 ἀμφισβήτησις restitui ex Ald. p. 818. 1. 28, — 3 Cod. 

ἢ». Ald, p. 819. 1. 7. oV. 
ΔῈ 
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ἔσως δ᾽ ἂν ἐφ᾽ ἑτέρων εὑρεϑείη παραδειγμάτων". σπάνιον 

δὲ τὸ πρόβλημα" ἔτι δὲ κἂν κατὰ τρεῖς νόμους ἂν ἀν- 

τινομία γίνεται, ὡς ἐπὶ τούτου" ψόμος τῷ προδότῃ. τοὺς 

παῖδας συμφεύγειν, καὶ τὸν καταστείχοντα φυγάδα ἐξ- 
εἶναι ἀποκτιννύναι, καὶ πεπηρωμένῳ τῷ ἀνδρὶ παρεῖναι" 
τὴν γυναῖχα χειραγωγοῦσαν. 4gvyé τις ϑυγατέρα ἔγων 

συνοιχοῦσαν πηρῷ, ἔμξινεν, ἀπέσφαξέν τις αὐτὴν καὶ 

χρίνεται φόνου. Ἐνταῦϑα yàp τρία ἐστὶ ῥητα" καὶ 

ταύτας μὲν οἷδεν ὁ τεχνιχὸς, παρ᾽ αὐτὰς δὲ σπανιώτα- 

τὰ ἐστιν ἕτερα δύο΄ εἴδη ἀντινομεῶν" μία δὲ ἡ κατὰ ἕν 10 
ῥητὸν μὴ τεμνόμενον, ἀλλ᾽ ἐδ ἴσου ἑκατέροις ἁρμόζον 
τοῖς μέρεσιν" ἑτέρα. δὲ ἡ τριπλῆ" διαφέρει δὲ ἡ veins] 

κατὰ τρεῖς νόμους" ἀντινομία γινομένη δύο πρόσωπα 
ἔστιν τρισὶ χρώμενα νόμοις, ἐν δὲ τῇ τριπλῇ τρία πρόσω- 
πα, ἕκαατον ἑνὶ χρώμενον νόμῳ περὶ ἑνὸς πράγματος, 15᾽ 
οὐκ ὠπὸ τοῦ αὐτοῦ σχοποῦ, ὡς ἐπὶ τούτου" νόμος τὸν 
ἀριστέα ὃ βούλεται γέρας λαμβάνειν , καὶ ὃ τι ἂν τίς 
τινε συνθῆται XUQLOM εἰναι, καὶ νόμος τὴν ὀρφανὴν τὸν 

ἀγχιστέα γένους γαμεῖσϑαι, αἰχμαλώτου χόρης γενομέ- 

γῆς ἐχήρυξεν ὃ πατὴρ δώσειν αὑτὴν πρὸς γάμον τῷ σώ- 30 

σαντι" Dey ἐραστὴς ἐπὶ τὸ σῶσαι, ἀπελϑόντος ὃ. 

πατὴρ ἐτελεύτησεν" ἐπανελθόντος αὐτοῦ τὴν χόρην ἀγα- 

γόντος ἀριστεύσας τις ἀξιοῖ εἰς τὸ γέρας τὸν ταύτης ya- 

μον ἔχειν, καὶ αὑτὸς χατὰ τὴν τοῦ πατρὸς συνθήκην 
χαὶ ὃ ἄγχιστα γένους κατὰ τὸν τῶν ἐπικλήρων νόμον, 25 

καὶ ὅνπερ τρόπον. ἐπὶ τῆς πραγματικῆς τῆς τριπλῆς, 
ἔνϑα οὔσης τῆς βουλῆς τίνι δεῖ βοηϑῆσαι συμβουλεύει 
rig μηδετέροις, ἀνάγκη τὰς τῶν dvo προτάσεις ἀνατρέ- 
πεσϑαι τούτῳ τῷ τρόπῳ, χαὶ ἐνταῦϑα ὃν ἂν μελετήσῃς ΟΣ 

ἢ τὸν ἀριστέα 5 τὸν σνγγενή ἢ τὸν ἐραστὴν, ἀγάγκη * 
τοὺς τῶν ἄλλων δύο νόμους χατὰ πάντα ἀνατρέψαι τὰ 

χεφάλαια, καὶ τὸν ἑαυτοῦ πρὸς ἀμφοτέρδυς προσϑεῖναι" 
ἡ δὲ “κατὰ ὃν ῥητὸν -γινομένη “ἀντινομία γίνεται xotà 

σι 

-" 
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dio τρόπους" ἕνα μὲν, ὅτε ἀμφότεροι τῇ διανοίᾳ ἐξ ὁλο- — 
.dÀnjoov χρῶνται τῷ ῥητῷ P διχφόρου πράγματος, ὡς 
ἐπὶ τούτου" νόμος τὸν ἀριστέα γέρας λαμβάνειν ὃ βού- 

᾿λεται" ἀπέκειτο γυναικὶ γραφὴ μοιχείας" δύο παῖδες αὖ. 
δ τῆς στρατευσάμενοι ἐρίστευσαν καὶ ὃ μὲν ἀξιοῖ τὴν yoa- 
qur, ὁ δὲ ἀναιρεϑῆναι. . ἐνταῦϑα γὰρ τελείως τῷ ῥητῳ 
ἀμφότεροι j χρῶνται, τῇ διανοίᾳ τοῦ ῥητοῦ ἀμφότεροι 
χρώμενοι , ὡς ἀριστέα ὄντα δίκαιον τὸ γέρας τὸ ἀπὸ 
400 νόμου χύριον ἔχειν" ἕτερον δὲ εἶδος, ὅταν τὸ μὲν 

40 ῥητὸν ὡμολόγηται. παρ᾽ ἀμφοτέρων ταὐτὸν ὃν, διανοίᾳ 
δὲ διαφόρῳ χρώμενα τὰ μέρη ἀγωνίζονται, Og im τού- 
του, τὸν μὴ ϑάψαντα τὸν ἑαυτοῦ πατέρα μὴ ϑάπέεσϑαν 
μὴ ϑάψας τις τὸν ἑαυτοῦ πατέρα ἐτελεύτησε παῖδα ἔχων, 
ὁ παῖς αὐτοῦ ἔϑαψεν αὐτὸν καὶ κρίνεταε᾽ ἐνταῦϑα γὰρ 

45 ἀμφότεροι ὁμολογοῦσιν κύριον εἶναι τὸ ῥητὸν, μὴ ϑά- 
ψαντα τὸν πατέρα ἄταφον εἶναι, διανοίᾳ δὲ διαφόρῳ 
χρῶνται" καὶ ὃ μὲν λέγει, ὅταν μὴ ἔχῃ παῖδα, ἵνα μὴ 
ὁ παῖς αὐτοῦ ὑπὸ τιμωρίαν εὑρεϑῇ τοῦ μὴ ϑάψαε, διὰ 
γὰρ τοῦτο "αὑτόν φασι ϑάψαι" ὁ δὲ τὸν ὅλως χαταγνω- 

20 σϑέντα οὐδὲ παρὰ τοῦ παιδός φησι ϑαπτεσϑαι" καὶ ἔστι 

σφόδρα διάφορον τὸ εἶδος καὶ περὶ μὲν τῶν εἰδῶν ταῦ- 
τα περὶ δὲ τῆς ταξεως εἰπεῖν φϑάσαντες δἰρήχαμεν, ὡς 
διπλοῦν ἐστι ῥητὸν καὶ διάνοια, καὶ διπλοῖς τοῖς τοῦ ῥη- 
τοῦ χαὶ τῆς διανοίας κεφαλαίοις χρῆται" περιττὸν οὖν 

25 εἰπεῖν ἔτι αἰτίαν τῆς ταξδως τοῖς ἤδη περὶ ῥητοῦ καὶ 

διανοίας λόγῳ διεξεληλυϑόσιν" εἴδωμεν δὲ καὶ τὰ ῥητὸν 

τοῦ ἀρχαίου. 
Τὰ μέντοι μετὰ ταῦτα. κεφάλαια δῆχά 

ἐστιν. ἕχαστον εἰχότως τῶν τοῦ ὅρου κεφαλαίων, ἐπ 

50 ἀμφοῖν γὰρ δύναται ἐξετασϑηναι. τὸ μὴ προρδιωρέσϑαι 

μόνον, ὡσεὶ λέγοις" ἀριστεὺς ὁ μοιχὸς ἀναϑεὶς εἰς ἱερὸν 

τὴν σχευὴν, ὅτι οὐ προσδιώρισεν ὃ νόμος, πότερον τὸν 

ἀριστέα ἢ τὸν ἰδιώτην λέγει" ἀλλὰ χαϑόλου τὸν μοι: 
- 

7 
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gov ἀπεῖπεν", κἀκεῖνος τὸ αὐτὸ λέγει, ὅτι οὗ προσδιώς-͵ 
Quot, πότερον τὸν μοιχὸν ἢ ἕτερόν τινα, ἀλλὰ καϑόλου 
τὸν ἀριστέα ἰέναι κχελεύξε" τοῦ μὴ προσδιωρίσϑαι * προ- 
ταχϑέντος ἀναγκαίως ** καὶ ὁ ὅρος ἐρλείπει , ὅτι διαφέρει, 

χαὶ ὃ συλλογισμὸς, ὅτι OU διαφέρει" τούτων οὖν ἁπάν- B 

των ἐχλειπόντων 7 ἀντίϑεσις μετὰ τὰ ῥητὰ καὶ τὰς δια- 

γοίας ἐπάγεται διάφορος οὖσα, πάντως" γὰρ ἂν μὲν ἀντ- 

ἐγκληματικὴ ἣν ἡ μία, ἡ ἑτέρα ἀντιστατική ἐστιν, ἂν 

δὲ συγγνωμονικῆ, μεταστατιχὴ ἡ ἑτέρα, καὶ τὸ παρά- 

δειγβα σημαίνει, τοῦ ὑπερασπισϑέντος τὴν οὐσίαν τοῦ 10. 
ὑπερασπίσαντος εἶναι καὶ τὸν ἀποκήρυχτον μὴ μετέχειν. 
τῆς πατρῴας οὐσίας" ἀποκήρυκτος φεύγοντος ὑπερήσπισε 
-τοῦ πατρὸς, xol ἀξιοῖ τὴν οὐσίαν ἔχειν" ἐνταῦϑα τοῦ 
μὲν. παιδὸς ἡ ἀντίϑεσίς ἐστιν ἀντιστατιχὴ, ὅτι ἔσωσα 

αὐτὸν, τοῦ δὲ ἐναντιουμένου ἀντεγχληματικὴ, ὅτε ἀπο- 15 
κηρύχτῳ ὄντι καὶ ὑβρίσαντι τὸν πατέρα οὐ δίκαιον αὖ- 
τοῦ τῆς οὐσίας μετέχειν" xol πάλιν ὡς ἐπὶ τούτου, τὸν 
ὑβρίσαντα τὸν πατέρα μὴ μετέχειν τῆς οὐσίας, χαὶ τὸν 

ὑβρισϑέντα πατέρα μὴ ἐπεξιόντα ἄτιμον “εἶναι" ἐν μέϑῃ 

τις ἐπάταξε τὸν ἑαυτοῦ πατέρα, ἐπεξελϑὼν ἐχεῖνος ἡτί- 30 

μησεν; μετὰ ταῦτα πολέμου γενομένου. ὁ δῆμος ἀμνη- E 

στείαν καχῶν ἐποιήσατο, xoi ἀντέχεται, τῆς οὐσίας ὁ παῖς, | 

καὶ οἱ συγγενεῖς ἀντιλέγουσιν" καὶ αὕτη μὲν πως κατὰ 

ἐρεῖς εἶναι νόμους δοκεῖ" κατὰ δὲ δύο ἐστίν" ἡ μὲν οὖν  . 

αὑτοῦ τοῦ παιδὸς συγγνωμονιχὴ, ὃτι' κατὰ μέϑην ἡ ὕβρις 25 

γέγονεν" ἡ δὲ τοῦ πατρὸς μεταστατική" δοκεῖ γὰρ πως 
καὶ κατὰ ἀναάγχὴν ὁ πατὴρ αἰτιάσασϑαι 5 τὸν παῖδα" 
εἰδέναι δὲ δεῖ ὁ xol αὐτὸ τὸ τῆς γνώμης" καὶ ἐπὶ rov- 
τοις ὃ τῆς ἀμνῃστείας νόμος ov διανοιά 7 ἐστιν, εἰ μή- 
στῶ τις τὴν ἀνάγχην τοῦ πολέμου λέγοι, ἥτις καὶ αὐτὴ 50 

ἢ 
D 

3* Cod. ἀναγκαῖος. 4 Cod, προσδιορισμοῦ. — Cfr. Ald. 
Ῥ- 824. 5, Cod. ἠτιάσασϑαι. ὃ δεῖ Cod.om. , 7'Cod.ob- 
διάνοια ovx ἔστιν. ah | 
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ἐπὶ μετάστασιν ἔρχεται, ὡς πάντως «τὰς δύο διανοίας 
μετάστασιν εἶναι καὶ συγγνώμην. καὶ ταῦτα μὲν epi ἀν- 
τινομίας. ; 

Περὶ συλλογισμοῦ. 

5 ᾿Ακόλουϑος ἢ περὶ τοῦ συλλογισμοῦ ἐξέτασις" ἐξετα- 
σας y&g-tzv τοῦ διπλοῦ ῥητοῦ διαίρεσιν exoAovOoy εἶχε 

. τὴν ἐπαγωγὴν: τοῦ διπλοῦ, ὃ ἐστι τέλειόν t8 χαὶ μηδε- 

μίαν ἀμφιβολίαν ἔχον, ἔξωϑεν δὲ ἐξ ὁμοίου πράγματος 

ἀντιπαραϑέσεως τὴν ζήτησιν ἔχον, ὅπερ ἐστὶ συλλογι- 

40 σμαῦ. “Συλλογισμὸς Σ γάρ ἐστιν, ὅταν τοῖς γεγραμμέ- 

soi τὰ μὴ γεγραμμένα μηδὲ ἐξητασμένα ἀφομοιοῦντες 
ταὐτὸν εἶναι λέγωμεν" ? δεῖ γὰρ ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ νενομο- 

ϑετημένου ἐπὶ τὸ μὴ νενομυϑετημένον μὲν, opotoUu voy 

᾿δὲ τῷ νενομοϑετημένῳ εἰς ταὐτὸν ἄγειν" εἴδη δὲ συλλο- 
45 γισμῶν ταῦτα" ἐχ τοῦ ὁμοίου" νόμος τὸν ἡταιρηχότα μὲ 

λέγειν ; Τίμαρχος ἁλοὺς ἑταιρήσεως διδάσχει 'παῖδας καὶ 

ὑπάγεται τῷ νόμῳ" τοῦτο δὲ τὸ εἶδος πολλοὶ τῶν τεχνι- 

xov κατὰ γένος xoi εἰδὸς καλοῦσι λέγοντες; γένος μὲν 

εἶναι τὸ λέγειν, εἶδος δὲ τὸ ἐν δημοσίῳ λέγειν" ἢ κατὰ 

20 περίστασιν, 7 TL τῶν τοιούτων, καὶ συλλογίζονται λέγον- 

τὲς eq QU τὸ γένος κεκώλυχε TO εἶδος" x τοῦ ἐναντίου" 

γύμος τὸν ἀριστέα δωρεὰν λαμβάνειν" λιπόντα τις τὴν 

τάξιν ἀξιοῖ κολάξεσϑαι, ἐνταῦϑα γὰρ ἐκ τοῦ ἐναντίου 

ὁ συλλογισμός ἐστιν" & γὰρ ὁ ἀγαϑὸς τιμηϑήσεται, a xci 

25 ὃ πονηρὸς χολασϑῆσεται" ἐκ τοῦ ἥττονος, ἐξεῖναι τὸν 

μοιχὸν ἀποσφάττειν, εὑρών τις μοιχὸν oU κατέσφαξεν, 
ἀλλὰ κατέστιξε xe χρίνεται παρανόμου τιμωρίας" ἐνταῦ- 

Jo yag, φησὶν, ὃ τὸ πρότερον δεδωκὼς πολὺ διχαιότε- 
,gov χαὶ τὸ grrOV ἀπέδωχεν" ἐκ τοῦ ἀκολούϑου" ἐξέστω 

30 τὸν μοιχὸν στίζειν »-στίζων τις ἀπέκτεινε καὶ χρίνεται, 0 

4 Cfr. Ald. p. 835. 1.. 31. Δ Cod. αὐτὸν εἶναι λέγομεν. 

- 
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γὰρ τὸ ἀχόλουϑον, φησὶ , δεδωχὼς καὶ τὸ ἐξ αὐτοῦ ἐκ- 

βησόμενον" ἔστι δὲ καὶ ἕτερον εἶδος τοῦ κατὰ συνϑεσιν, 

ὡς ἐπὶ τούτου τοῦ ᾿ζητήματος" TOY reis 3 iffgiaavra xq 

Tolg ψευδὴ μαρτυρήσαντα, καὶ TOY, τρὶς ἁλόντα κλο- 
^w » ' y M , , , N - 

πῆς ἄτιμον εἶναι... ἁλούς τις ὅπαξ ἑκάστου ὑπάχγϑται τῇ 
3. , — QM ? , € W 

ἀτιμίᾳ ἐνταῦϑα γὰρ ἡ συνϑεσίς ἐστιν ἡ ζητουμένη, πό- 
1 , 3 '. ὯΔ €! € — ^ 3 LN 

ἕερον τὰ τρία ἐστὶν ἢ ἐν ἑκάστου τοῦτο δὲ ἀμφιβολίᾳ 

μαλιστα ἀρμοτεφϑι" ἡ yag κατὰ συνϑεσιν ἀμφιβολία περὶ 

αὐτὸ τοῦτο συνίσταται, τοῦτο. δὲ διαφέρει, ὅτι οὐκ ἔστιν 
διάτασις ἢ. ἐπιπλοχὴ, ἢ ̓  ποιδῖ τὴν ζήτησιν ἐνταῦϑα; 

3 » . 2 , . Ε 3 5 / ^ Ως , 
οὐδὲ ὄνομα ἀμφισβητησιμον, αλλ᾽ ἀνάγχη συλλογίσα- 

σϑαι, ὅτε ταὐτόν ἐστε μὲν ἀδιχήματι τὸ ποιῆσαν $ -τρία 
ἂν ἅπαξ. καὶ τοῦτο δὲ παραφυλαχτέον' ἐν πάσῃ dre, 

0t, αυλλογισμὸς ἐμπίπτεο᾽ ἐν αὐτῷ δὲ οὐδεμία ἐμπίπτει 
στάσιβς, πλὴν τοῦ στοχασμοῦ, ἢ ἐν τῇ γνώμῃ τοῦ νομο- 

᾿ϑέτου ἐξετάζεται στοχαστικῶρ, ζητοῦμεν, τί ἡβουλήϑη 
ς 4 . € 'o. 8 » τ 

0 γομοϑέτης" διαφέρει δὲ ῥητοῦ καὶ διανοίας, τε ἐν μὲν 
- ᾿ ^ . , - , 

ῥητῷ καὶ διανοίᾳ αὐτὸ τὸ εἰρηψένον «ἐν τῷ ἐγγράφῳ 
€ , t ^ 3 ⁊ τὰ 3 ΄ ἢ 

πέπραχται" ἐνταῦϑα δὲ οὐκ αὐτὸ, αλλ᾽ ἀλλο τι, καὶ ὃ 

χατήγορος ταὐτὸν εἶναι ÀÉy&L; οἷον τὸν κοιμηϑέντα φύ- 

λαχᾳ τεϑναναι, φύλαξ χοιμηϑ εὶς ὄναρ εἶδεν τὸν τρόπον 

τῆς ἀπαλλαγῇ ης τοῦ πολέμου, ἔφρασε τῷ στρατὴγῷ, ποῖ- 

ἤσας ἐχεῖνος ἐνίκησε καὶ ὑπάγεται ὁ φύλαξ τῷ vOuo* 

ἐνταῦϑα ὡμολόγηται τὸ ῥητὸν, ὅτι τὸν καταχοιμηϑέντα 

λέγει, καὶ αὐτὸ παραβέβασται" ἐν δὲ τῷ συλλογισμῷ 

οὐχ ὡμολόγηται , ὅτι “ἐξ ἑταίρας καὶ ἐκ πόρνου ταὺτόν 

ἐστι" καὶ ἔτι ὡς ἐπὶ τὸ" πολὺ ἐν μὲν τῷ. ῥητῷ χρῆται 

καὶ ὃ φεύγων τῇ διανοίᾳ, ἐνταῦϑα δὲ ἀνέστραπται" ὄ 
μὲν διώκων. δοχεῖ πως τὴ διανοίᾳ χρῆσαι, ὁ δὲ φεύγων 

ἀναντιῤῥήτως τῷ ῥητῷ" χαὶ 5 μὲν περὶ τούτου τεχνολο- 

yux αὕτη" τὰ κε aou δὲ οὕτως. ΝΕ 

. Καὶ Cod, ter τρεῖς. a Cod. ἀψευδῆ. — 5 ἢ Cod. om, 6 
In Cod. sequitur ἢ b. 1, et 1. 16. post ζητοῦμεν». 
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Προβολῇ πράγματορ" ζητήσειε δ᾽ av τις, τί 
δήποτε ἐν πάσῃ στάσει. προβολὴν ὀνομάξων χἀὶ ov προσ- 
τιϑεὶς ,τίνος “ ἐνταῦϑα μόνον τέϑεικχε,, προβολῇ πρά- 

γματος“" λέγομεν, ὅτι ἐν πάσαις ταῖς ἄλλαις στάσεσιν 

S ταῖς ἐχούσαις προβολὴν τὸ ἀδίχημα τὸ προβαλλόμενον 

ὡμολόγηται" ἐνταῦϑα δὲ αὖ τοῦτο ζητεῖται, εἰ τὸ ἀδί. 

κημά ἐστι τὸ πραχϑέν" Oi τοῦτο προσέθηκε ,στροβολῇ 
πράγματος," ἵνα αὐτῷ σημάνῃ τὸ ἐξομαούμενον " &vay- 
καῖον οὖν ἦν ἐπαχγϑῆνάρ δεύτερον κεφάλαιον τὸ ῥητὸν, 

40 χαὶ τρίτον εἰκότως τὸν συλλογισμὸν, ὃ μίγνυσε καὶ συν- 

ἄγει εἴς τε τὸ ῥητὸν καὶ τὸ πρᾶγμα" συλλογισμοῦ δὲ 

λεγομένου ἀναντίῤῥητον ἦν ὅρον ἐπαχϑῆναι" ἀναγκαῖον 
δὲ ζητῆσαι, τί δήποτε ὅρου ταγέντος οὐχ ἐπηνέχϑη δ᾽ 

ἀνϑορισμός" évt λόγῳ πολλάκις εἰῤρήκαιιεν, ὅτι τὴν τοῦ 

45 ἀνϑορισμοῦ χρείαν 0 συλλογισμὸς πλήροῖ, καὶ συμπέ- 
ρασμά ἐστι τοῦ ἀνϑορισμοῦ- ὃ συλλογισμός" ἐπειδὴ οὖν 
προτέτακται συλλογισμὸς, δυνάμει ἐν αὐτῷ περιέχεται 
ὁ ἀνϑόρισμός" διὰ τοῦτο οὖν οὐκ ἐπήχϑη ὡς ἤδη ἐξ.. 

᾿δτασϑείς" περὶ δὲ τῆς τάξεως, τί δύποτε πρῶτος ὁ συλ- 

20 λογισμὸς τέταχται, ὃν «τρόπον ἔφαμεν, ὅτι ἡ ἀντέϑεσις 
ἐν ταῖς ἄλλαις στάσεσιν ἀντιλήψεως γρείαν πληροῖ στολ- 
λάκις, οὕτω καὶ ἐνταῦϑα ἡ “προβολὴ τοῦ νόμου δύνα- 

ται ὅρου ἔχειν τάξιν" ὅταν γὰρ ἀναγινώσχῃ 7 τὸν Ψόμον 
καὶ λέγῃ, μὴ τοῦτο «κελεύειν, ὁρίζεται κολεύειν" Ót& τοῦ. 

25 τὸ ἐπήχϑη͵ 0 συλλογισμὸς συνάγων ἀμφότερα & τε ὃ 
γόμός κελεύει xci τὰ πραχϑέντα καὶ δυνάμενα διελεῖν. 

Ὅρῳ. * ἀλλ᾽ ἐπειδὴ: ἀδύνατον ἦν, . συλλογισμοῦ τα- 
γέντος μὴ ἐπενεχϑῆναε, κὰὶ ὅρον τέτακται. 9. ὃν τρόπον 
ἀδύνατον ἣν μεταλήψεως οὔσης μὴ εἶναι ἀντίληψιν, Té- 

80 ταχται πολλάκις ἡ ἀντίληψις μεταλήψεως δευτέρα. 

Γνώμῃ νομοϑέτου" ἡ γνώμη τοῦ νομοϑέτου 

7 Cod. ἀναγινώσκει, — Cfr, Ald. p. 856. 1l. 21. 8 Cod. 

ὃ ὅρος. — 9 Cod, τετάχϑαι. mA 
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ἀμφοτέρων ἐστὶ παρ᾽ ἀμφοτρὼν σεοχαστικῶς ἐξεταξο- | 

μένη" ὃ. μὲν γὰρ στοχαστικῶς ἐρεῖ, ὅτι πᾶσαν τὴν πορ- 

γείαν μεμίσηχξ , διὰ τοῦτο xai τὸν ἐκ πόρνου κωλύει λέ- — ̂ 

yen ó δὲ αὖϑις στοχαστικῶς ἐρεῖ διὰ τὸ μὴ ἔχειν αὖ-᾿ ̓ 

τὸν ὥρισμ ἕνον πατέρα, μηδὲ ἀναγεγράφιλαι, ὁ ὅτου πα- 5. | 

τρὸς εἴῃ, χεκώλυχὲν αὐτὸν λέγειν . | 

"Oeo βεαίφ" ὁ ὅρος ὁ βίαιος τοῦ χατηγόρου ἐστὶν, 

εἴρηται δὲ βίαιος ὅρος, ὅτι οὐκ iX τῶν κοινῇ δοχούντων 

ἐστὶν, ἀλλ᾽ ἐκ περιτροπῆς. βιάζεται, - καὶ τὸν ἄῤῥενα, . 

τὸν ἡταιρηκότα- πόρνην εἴναι δεικνύει, t* εἴγε Tav TO τῇ 40 

στόρνῃ) πάσχει. Τὸ πρός τι ἀναγκαῖόν ἐστι τῷ ὅρῳ ἕ- 

πεσϑαι" τὸ πρός τι ἀεὶ τοῦ κατηγόρου ἐστὶν ini τὸ μεῖ- b 
Gov ἄγοντος τὸ ἔγκλημα. . 

᾿Αντιϑέσει ἔστιν ὅτε. τοῦτο οὐχ ὀρθῶς εἶπεν 

ὃ τεχνικός" ἀδύνατον γὰρ μὴ εἶναι ἀντεγκληματιδὴν ἂν- 15 
τίϑεσι»" ἐπειδὴ πᾶς συλλογισμὸς ὡς ἐπέγκλημα τί ἐστιν, 

7 ̓ἀντεγχληματικὴ ἀναφύεϊαι, καὶ εἴ τις ἀναστρέψει τὸν 

ἔχ τοῦ ἐναντίου συλλογισμὸν, ἀντιστατιχὴ εὑρεθήσεται. ! 

ἐὰν λέγωμεν, ὅτι τὸν λειπτοτάκτην κολάζεσθαι δεῖ, ** àpi- i 

στεύσας τις ἀξιαῖ τιμᾶσϑαε, ἀντιστατιχὴ κατὰ TOV τῆς 20. 
ἀριστείας. λόγον: εὑρεϑήσεται . ἀντίϑεσις. ἡ ἀντιστατιχὴ, 
7. ἐπὶ τούτου μάνον τοῦ ζητήματος ἀντιστατικὴ , ày δὲ 
ταῖς ἄλλαις ἀντεγκληματικὴ, λέγοντορ, ὃ ὅτι εἰ καὶ μὴ κε- 

κώλυκεν ὃ νομοϑέτης, ἀλλὰ τὸ, σὸν ἁμάρτημα ἄξιον 
TOU, κωλύεσθαι ταύτης οὖν ἐμπεσούσης ἀναγκαῖον ἦν 25 

προστιϑέναι μετάληψιν, καϑὼς ἐν ταῖς ἄλλαις στάσεσι 

προειρήκαμεν, ὅτι" 9 ἀγειϑετικὴ avril χώραν ἔχει, 

πρὸς ἣν ἀχόλουϑος 7] ματβληψις " διὰ δὲ τὴν φύσιν τῆς 

μεταλήψϑθως ἕπεΐαε q ἀντίληψις" xoi ταῦτα περὶ συλλο- 
γισμοῦ. ... . .- 80 

10 Cod, δεικνύγῳ: [14 διῶ Cod. om. E 

Ahastor, V. ᾿ ’ 14 
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CN | Περὶ aputjefoAiag. 

- "0 τῆς ἀμριβολίας, λείπεται ἐστὶν ἀμφιβολία. δητοῦ 
τινος ix διαφόρων αἰτιῶν, τὸ ὅτι βούλεται δηλοῦν ὦ αγνοια. 
᾿γίγνονταε δὲ ἀμφιβολίαε xotà ἐούτους τοὺς τρόπους" καϑ' 

5 ὁμωνυμίαν, ὡς ἐπὶ τούτου, χρησμὸς δέδοται τοῖς “Ἕλλησιν 
ἀνελεῖν τὸν τάφον ᾿Δ4λεξάνδρου, πλεῖστά γὰρ χαχὰ τοῖς Ἐλ- 
λησιν ἐποίησεν" ἀμφιβάλλεται γὰρ, πότερον τοῦ Παριδύς 
φησιν, 7j τοῦ Μακεδόνος, ἢ τοῦ Θετταλοῦ " χατὰ δὲ τόνον 

, ὦς ἐπὶ τούτου" πωλῶν μηδεὶς ὡ, δότω τέλος" ἐνταῦϑα γὰρ 

40 πάλιν, εἰ μὲν παροξύνεις, ἢ ἢ ἵππων λέγεις ἢ ἡμιόνων. ἐὰν 
δὲ περισπάσῃς, αὐτὸν τὸν πιπράσχοντα" xera δὲ διάστα- 
σιν συλλαβῶν, ὡς ἐπ᾽ ἐχείνου, ἀριστεὺς τελευτῶν ἐν ταῖς 

 διαϑήκαις ἔγραψεν γενέσθαι "ἄρξα χρυσοῦν δόρυ & ἐχοιζο' 

xol ὃ μὲν ἱερεὺς ἀναγινώσχει, oco: χρυσοῦν, δόρυ ἔχον- 
45 τα" αἱ δὲ "oso, χρυσοῦν δόρυ ἔχοντα" εὕρηται δὲ ἑτέρα 

ἀμφιβολία κατὰ τὸ ἀδιόριστον ὡς ἐπὶ τούτου" παῖς μὴ 
μαρτυρείτω" ζητεῖται γὰρ ποῖον παῖδα λέγει, τὸν τῇ ἡλι- 
xig παῖδα, τὸν υἱὸν, ἢ παῖδα τὸν ἀκόλουϑον"" καὶ γὰρ 

- ποὺς ἀκολούϑους παῖδας ἐχάλουν" παράδειγμα xol τοῦ- 
20το" ἔϑετο ὃ πλούσιος τὸν τοῦ πένητος παῖδα, tQ stu 
-προσγέγονε ϑυσιαζόντων ἀμφοτέρων τῶν γονέων, τελευ- 
τῶν ἔγῤῥαψεν, ,ὃ πατήρ uov ἔστω χληρονόμος““" xoi ἀμ- 
φισβητοῦσι, πότερον 0 φύσας πατὴρ ἢ ὃ ϑετὸς , πατέ- 
θὲς γὰρ ἀμφότεροι καλοῦνται" εἰδέναι δὲ χρὴ, ὅτι, αὑτὴ 

45 μὲν xet^ αὑτὴν ἀμφιβολία. οὐδέποτε μελετηϑήσεται, γλι- 
σχρον γὰρ καὶ ἀτελὲς τὸ ζήτημα" ἐν ἑ ἑτέροις δὲ ἐμπεσὸν ὠφέ- 

λειαν παρέχει" ἡνίκα τε ἀπὸ Xenauov ἢ τινὸς τῶν τοι- 
4. ρύτων ἔσται περίστασις, ὡς ὃ Δημοσθένης ἐν τῷ περὶ 

j τῆς παραπρεσβείας, τὸ τοὺς ἡγεμόνας φυλάττεσθαι παρ- 
80 ἔλαβε λέγων" εἰ μὲν πολεμοῦσιν ἡμῖν εἶπεν ὁ ϑεὸς, 

- τοὺς στρατηγοὺς δηλοῖ, εἰρήνης δὲ τοὶς δημαγωγούς. * 

; 

4 Cod. στρατηγωγοὺς, supra lin. δημαγωγούς. Dem, p. 456. 
Tovg dni τῆς πολιτείας ἐφεστηκότας. 

΄ 
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xoi ταῦτα μὲν περὲ τούτων᾽ εἴδωμεν δὲ καὶ τὰ kei 
λαια. . 

Προβολῇ δητοῦ.. κατὰ τὸ ἀμφίβολον δοχεῖ μέν 
πως ἰσάζειν ταῦτα, xoà ἀναγχαῖον ἦν ἐχλείπειν αὐτὰ, 

. ἀλλ᾽ ἐκ τῆς ἐπαγομένης κατασχευῆς περὶ τὴν διάνοϊαν 5 
τοῦ νομοϑέτου ἀμφότερα τὴν κατασκευὴν ἔχει, ὥστε 
ταῦτα μὲν οὖχ ἂν εἶεν χεφάλαια; προτάσεις δὲ ivovroi 
τῆς διανοίας τοῦ νομοϑέτου" ἀχόλουϑος οὖν " διανοια 

τοῦ νομοϑέτου κοινὴ" οὖδα , ἕκαστος γὰρ πρὸς τὸ ἑαὺ- 
τοῦ συμφέρον ἐξηγεῖται αὐτὴν. 10 - 

To περιέχοντι καὶ περιέχομ ένῳ. xci τοῦ- 
TO κοινόν ἐστιν, ὡς ἂν ἐγχωρῆηαι τὸ σὸν ἀποδεικνύναι 
μεῖζον: . 

4 νειδέσει. E] ἀντίϑεσις ἡ μὲν uri sel δίωξις 
τοῦ χατηγόρου, ὡς ἐπὶ τὴρ ἑταίρας. τῆς φεραύσης τὰ t5 

χρυσία ἀντεγχλητιχὴ γίνεται" ἢ δὲ ἀμφισβήτησις «yoy- 

xn ἢ ἐχλείπειν αὐτὴν ; ἢ ἀντιστατιχὴν γενέσβαι;. ἐχλεί-, ᾿ 

πεῖν μὲν, ὡς ἐπὶ τῶν δύο πατέρων, ἀντιστατιχὴ.. ἀρ 
ἐπὶ τοῦ... ,σιωλῶν - «ηδεὶς. διδότω “τέλοξ““«: - ἐρεῖ. γὰρ "ἐν- 
ταῦϑα, τότε: μὴ. βουλόμενος ἡμᾶς: δοῦναι τέλορ".. διὰ 120. 

τὴν εὐπορίαν καὶ τὴν ὠφέλεναν y ἣν ποιοῦμεν ταῖς πό-. 
λεσιν, ἐφιλανϑρωπαύσατο' ἡμᾶς ὃ νομοϑέξης. ̓ 

^ Μεταλήψει" μετάληψις. ἐπὶ μὲν φυγῆς. καὶ: διώ- 
ἕξεως ἐμσίεσεῖται παρὰ τοῦ φεύγονέοι λέγοντος, ὅτι Ét&- 

ρὸν τρόπον ἐχρῆν κολάζειν, xol οὗ τοῦτόν »- "πολλάκις δὲ d 
προειρήκαμεν, καὶ διεμαρτυράμεϑα, ὡς 5 ἀνείϑεσις ἂν- 
τιλήψεως φύσιν ἔχει, διὸ ἕπεται. αὐτὴ ἡ μεκάλῃψιο" διῶ, 
τοῦτο" δὲ ἡ ῆ ἀντίληψις, οὐκ ἐπήχϑη ἐνταῦϑος ὥσπερ, ἐπί ξῶν,,. 

ἄλλων», ὅτι ἐπὶ μὲν. sui ὄλλων σῴσῶν. ἀμρλόγητοι , ἐγ-.: 

ow. δὲ αὐτὸ roũrò ides τὸ ἀμφίβολον τοῦ νόμου" F 30 
oU δύναξων ἐπ᾽ ἐξουσίαν "αταφυγεῖν. Ταῦτα nid aps 
gufloAtons. 3" "EN Bn 

5 . " » tx 

ἢ ἡ ν .Ὁ "T . - .U à . 
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ΤΟΥ͂ ΣΟΦΙΏΤΗΤΟΥ͂ ΚΑῚ ΛΜΟΓΙΩΤΑΤΟΥ͂ KTPIOT 

ΜΑΞΙΜΟΥ TOY IAA4NOYAH 
IIPOAEIUMENA ΤΗΣ PHTOPIKH.EA 

Ι ΄ 5; : “ἡ 

Τὴν ῥητορικὴν διαφόρως τινὲς ὡρίσαντο. Πλάτων 
μὲν γὰρϑεῖπεν αὑτὴν πειϑοῦς δημιουργόν" 2 ovx ἀπο- 

p δεχτὸς δὲ οὗτός 0 ὅρος, xul γὰρ xoi χαλλὸς πείϑει, 

ὥσπὲρ τὴν ̓ Ελένην oi' τῶν Τρώων δημογέροντες ἐδόν- 
τες, χαίτοι πολλὰ χακὰ δι᾽ αὐτὴν πάσχοντες, δἰπογ"' 

— — -" . P 1 

4 Titulum: posui ex auctoritate: codicis Taurin. LXX VH. 

' e. III. 20. Par. 3920 ét 2918, vide praefationem voluminis IV. 

p..VIH, Prolegomena et primum caput descripsi ex Mon. 327. 

'in quo, nullo auétoris nomihe. praefixo manu recentiore, quam 
cetera, scripta. sunt; £qntuli Ven. Class, XI. 2, [Ven. 1.] initio 

etiam Ven. Class. VII. 48. [Ven. 2.] et Taurinensem. , Caput 

gne στοχασμοῦ, quod una cum | lequentibus capitibus i in Mon. 

 seriptura pallida et minuta ad ; Tnárginem adjettum est, descri- 
psi ex Vén. 1, cétera capita περὴ στάσεων éx Par. 2926, Libros 

σερὲ ᾿εὑρέσεων , nig ἰδεῶν εὐ περὶ δεινότητος, qui in Ald. editio- 

ne: Tom. II. 852 — 417. continentur, éontuli cum' Per. 2918. 

Exigua in his eàUivibus léctioni* varietas": ómnes enim «6dem 

' fere; tempore seculo XIV, exeunte vel XV, scripti suréf) meque 

ullum antiquiorem inveni, quamvis. nullius. commentarii. ;plires 

codices existant, praesertim in bibliotheca Parisina et Axbbro- 

siana, . 2 Gorg. c. 8. p. 453. À..... 
? 

af 
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 MAEIM. TOY-ILAAN.' IIPOAET, THÉ PHT. 213. 

τ Οὗ νέμεσις Τρῶας. 3 

"xol τὰ ἑξῆς" καὶ Φρύνη᾽ δὲ ἀσεβείας χρινομένη, διαῤῥή- 

ἕξασα *'róv χιτωνίσκον οὕτως ἔπεισε τοὺς δικαστὰς. ἐν- 
δοῦμαι" xoi ἈΠιλτιάδης περὶ προδοσίας κρινόμενος οὐδὲν 

à te ^h mui € »ης PR. ,Q X 3 κι t. ," 
εἰπὼν " τὸ παϑὸος ὑπέδειξε" καὶ ἤρκεσεν ἀντὶ ῥητορείας 5 
ἢ ϑέα" ᾿ΑΔριστοτέλης $ δὲ δύναμιν τεχνικὴν τοῦ περὶ, 
ἕχαστον- ἐνδεχομένου πιϑανοῖ λόγου" οὐδ᾽ οὗτος ἀπο-΄ 

δεχτέος" ἁρμόξεν δὲ καὶ τῇ διαλεχτικῇ" ἄλλοι δὲ ὡρίσαν- 

vo? ταύτην οὕτως" δύναμις ἀνααχευαστιχὴ καὶ χκαταν 

σχευαστικὴ δικαίων te xol ἀδίκων πραγμάτων" οὐκ ἀπο- 
δεκτέος οὐδ᾽ οὗτος, χοινὸς yag ἔστι πάσῃ τέχνῃ, καὶ 

«τὸ ἀγαϑὸν, χαὶ τὸ καχὰν ἐπισταμένῃ" ἕτεροι δὲ οὕτως" 

ἐπιστήμη τοῦ εὖ λέγειν" ᾿ἡμάρτηται δὲ xai ovrog ἐπι- 

στήμην αὐτὴν καλῶν, ἣν 0 ἤλᾳᾷτων ἐν Γοργίᾳ ὃ πολιτι- 

«ne μορίου εἴδωλον, TOV δικαστιχηῦ δηλαδὴ, ονομάξβι" 
οἱ δὲ Ἑρμαγόρειοι οὕτως ' δύναμες περὶ λόγον, τέλος 
ἔχουσα τὸ πείϑειν, ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῇ" ἐλλιπὴς 5 δὲ χαὶ 
οὗτος, οὐ γὰρ περιέχει τὰ ὑποχείμενον, τουτέστι τὰ πο- 
λιτὶχὰ πράγματά" τὸ μέντοι δύναμις πρᾶγμά, ἐστιν ἐν 

μεσότητι, ᾧ ἔξεστι καὶ καλῶς καὶ κακῶς χρήσασϑαι" ὡς 20. 

σπλοῦτος, ἰσχὺς , μάχαιρα οἷς ὅμοιὸν ἐστι χαὶ ἡ δητορι-" 

κή Διονύσιος δὲ 19 ὁ “Ἀλμιχαρνασεὺς οὕτως", δύναμις 

τεχνικὴ πιϑανοῦ λόγου ἐν πράγματι πολιτικῷ, τέλος 

ἔχουσα τὸ πιϑανῶς ** εἰπεῖν κατὰ τὰ ἐνδεχόμενον" “ 12 
-3 V 

P 

$ Taur, πρῶας. 1]. y. 156. 4 Ven.1. διαρήξασα. — Athen. | 

XIIL p. 590, 5 Herod. VI. 136. Miis δὲ αὐτὸς παρεὼν 

μὲν οὐκ ἀπολοχέετο, ἦ ἣν γὰρ ἀδύνατος, ὥστε σηπομένου TOV μηροῦ, 

προκειμένου δὲ αὐτοῦ ἐν κλίνῃ ὑπεραπολογέοντο οὗ φίλοι. Cfk. 

Corn. Nep. c. 7 6 Rhet. L e, 2. ἔστω δὴ ῥητορικὴ δύναμις 

περὰὲ ἕκαστον τοῦ ϑεωρῆσαι τὸ ἐνδεχόμενον πιϑανόν. : 7 Taur. 

διωρίσαντο. 8 c. 18. p. 463. D... 9 Ven. 1, ἐλλειπὴς,. 410 δὲ 

Taur, om. id. et Mon. "Auxagvaotig Ven. 1. «ἉἈλικαρνασσεύς. — 41 

Ven. 1. et 2, καλῶς. 42 Bequitur in Taur. Ven. 4.2. Τὸ 
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Τὴν ῥητορικὴν διαφόρως τινὰς « ὡρίσαντο. Πλάτων 
μὲν γὰρϑεἶῖπεν αὐτὴν πειϑοῦς δημὶ ἰουργύν" 2 ovx ἀπο- 

p δεχτὸς δὲ οὗτός 0 Ὅρος, καὶ γὰρ xoi καλλὸς πείϑει, 

ὥσπερ τήν Ἑλένην οἷ᾽ τῶν Τρώων δημογέροντες ἐδόν- 
τες, "χαίτοι πολλὰ κακὰ δι᾿ αὐτὴν πάσχοντες, εἶπον" 

4 Titulum: posui ex auctoritate codicis Taurin. LEAXVI. 

' e. YII. 20. Par. 3920 ét 2918, vide praefationem voluminis IV. 

p. VII. Prolegomena et primum caput descripsi ex Mon. 327. 

in quo, nullo auétoris nomihe. praefixo manu recentiore, quam 

cetera, scripte. sunt; £ontulj Ven. Class, XI. 2. (Ven. 1.] initio 

etiam Ven. Class., VIII. 48. [Ven. 2.] et Taurinensei. , Caput 

gel στοχασμοῦ, ᾿αὐοὰ una cum lequentibus capitibus in Mon. 

seriptura pallida et minuta ad i marginem adjettum est, descri- 

psi ex Vén. Ἰὼ. éétera capita. περὶ στάσεων éx Par. 2926. Libros 

σεερὲ ̓ εὑρέσεων , negl ἐδεῶν' et περὶ δεινότητος, qui in 'Ald. editio- 

ne Tom. IL. p:'$52.— 417. continentur,“ "wontuli cum ' Per: 2918. 

Exigua in his eoülicibus leéctioni* varietas" ómnes enlm «oódem 

! fere: tempore seculo XIV, exeunte vel XV, scripti sux) meque 

ullum antiquiorém inveni, quamvis. nullius. commentggii. plires 
codices existant, praesertim in bibliothecà Parisina et Arbbro- 

siana, 2 Gorg. c. 8. p. 453. À....... 
) 

a ^f 
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 MAEZIM. TOY JLAAN.' IIPOAET, ΤΗΣ PHT. 213. 
: Ob νέμεσις Τρῶας. 3 

᾿καὶ τὰ ἑξῆς" καὶ Φρύνη΄ δὲ ἀσεβείας κρινομένη, διαῤῥή- 

ξασα * 'τὸν χιτωνίσχον οὕτως ἔπεισε τοὺς 'δικαστὰς᾿ ἐν- 

δοῦμαι" καὶ Μιλτιάδης περὶ προδοσίας χριψόμενος οὐδὲν 

εἰπὼν 5 τὰ πάϑος ὑπέδειξε" χαὶ ἤρχεσεν ἀντὶ ῥητορείας $ 

ἡ ϑέα" ᾿Δ4ριστοτέλης $ δὲ δύναμιν τεχνικὴν τοῦ περὶ 
* , * “ M * H 

Éxocrov- ἐνδεγομένου suÜcvot λόγου" οὐδ᾽ οὗτος ἀπο- 
δεχτέος" ἁρμόξει δὲ καὶ τῇ διαλεχτικῇ" ἄλλοι δὲ ὡρίσαν- 
v0? ταύτην οὕτως" δύναμις" ἀναακευαστικὴ καὶ κατα- 

σχευαστικὴ δικαίων te καὶ ἀδίκων πραγμάτων" οὐκ ἀἴο» 

δεκτέος "οὐδ᾽ οὗτος, χοινὸς yag ἔστι πάσῃ τέχνῃ. καὶ 

τὸ ἀγαθὸν, xa τὸ χαχὸν ἐπισταμένῃ" ἕτεροι δὲ οὕτως" 

ἐπιστήμη τοῦ εὖ λέγειν" ᾿ἡμάρτηται δὲ χαὶ ovrog ἐπι- 
στήμην αὐτὴν καλῶν, ἣν ὁ Πλάτων iv Γοργίᾳ 9 πολιτι- 
κῆς μορίου εἴδωλον, τοῦ διχαστικαῦ δηλαδὴ, ὀνομάξει" 
ou δὲ “Ἐρμαγόρειοι οὕτως " δύναμις περὶ λόγον, τέλος 

ἔχουσα τὸ πείϑειν, ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῇ" ἐλλιπὴς 9 δὲ καὶ | 

οὗτος, OU γὰρ περιέχει τὸ ὑποχείμενον , τουτέστι τὰ πο- 

λιτὶχὰ πράγματα" τὸ μέντοι δύναμις. πρᾶγμα, ἐστιν ἐν 
μεσότητι , ᾧ ἔξεστι καὶ καλῶς xal κακῶς χρήσασϑαι" ὡς 20 

πλοῦτος, ἰσχὺς ; μάχαιρα οἷς ὅμοιόν ἐστι καὶ ἡ δητορι-᾿ 

n^ Διονύσιαορ δὲ 19. ὃ Alixcovaoeis οὕτως" οδύναμις 
rexvixn πιϑανοῦ λόγου ἐν πράγματι πολιτικῷ, τέλος 

ἔχουσα τὸ πιϑανῶς ** εἰπεῖν κατὰ τὰ ἐνδεχόμενον" “ 12 
-3 . E 

P 

$ Taur. πρῶας. 1]. y. 166. 4 Ven.1. διαρήβασα. - Athen. 

XIIL. p. 590, 5 Herod. VI, 156. Ἱλτιάδης δὲ αὐτὸς παρεὼν | 

piv οὐκ ἀπολογέξτο, ἣν γὰρ ἀδύνατος, ὥστε σηπομένου τοῦ μηροῦ, 

προκειμένου δὲ αὐτοῦ dy κλίνῃ ὑπεραπολογέοντο oi φίλοι. Cfr. 
Corn. Nep. c. 7, 6 Rhet. L e. 2. ἔστω δὴ ῥητορικὴ δύναμις 
περὴὺ ἕκασταν ταῦ ϑεωρῆσαι τὰ ἐνδεχόμενον πιϑανόν. : 7 Taur. 

διωρίσαντο. 8 c. 18. p. 465. D... 9 Ven. 1, ἐλλειπὴς. 410 δὲ 

Taur, om. id. et Mon. ᾿“λικαρνασεὺς Ven. 4. “Δλικαρνασσεύς. 11 

Ven. 1. et 2. καλῶς. 42 Bequitur in Taur. Ven. 1.2. Τὸ 
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- ἀλλὰ δοχεῖ τῶν λοιπῶν ἄμεινον ὁρίσασϑαι τὴν ῥητορι- 
κὴν ὃ οὕτως ὁρισάμενος" ,» ῥητοριχή ἐστρ τέχνη περὶ λό- 

γου δύναμιν ἐν πράγματι πολιτικῷ, τέλος͵ ἔχουσα τὸ πι- 
ϑανῶς εἰπεῖν κατὰ τὸ ἐνδεχόμενον '* ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πᾶς 

δ ὁρισμὸς ἐκ γένους καὶ συστατικῶν διαφορῶν λαμβάνεται, 
— ἔδωμεν, ποία μὲν λέξις ἀντὶ γένους παρείληπται, ποῖαι 
^ δὲ ἀντὶ συστατιχῶν διαφορῶν σύγχεινται. Παρείληπται 

τοίνυν τὸ μὲν , τέχνη“ ἀντὶ γένους, τὰ δὲ λοιπὰ ἀντὶ 

συστατικὼν διαφορῶν, καὶ τὸ μὲν περὶ λόγου δύναμιν 
40 διὰ τὴν τεκτονικὴν χαὶ τὰς ἄλλας πρακτικὰς τέχνας , τὸ. 

δὲ ἐν πράγματι πολιτιχῷ διὰ τὴν γραμματικὴν καὶ δια- 
λεκτικὴν, τὸ δὲ. πιϑανῶς εἰπεῖν χατὰ τὸ ἐνδεχόμενον ἐχ 

τοῦ τέλους παρείληπται" OU γὰρ πανταχοῦ πείϑει ὃ ῥή- 

| 9e, ἀλλ᾽ ἔσϑ᾽ ὅτε xol ἀποτυγχάνει" δεῖ μέντοι τοῦτον 

45 τὰ πείϑειν πεφυχότα διεξιέναι. ᾿Ιστέον δὲ, ὅτι πέντε εἰσὶ 
ὮΝ δητοριχαὶ, μία μὲν ἡ πρώτῃ καὶ κυριωτάτη ἡ ἀντίστρο- 

φος τῇ φιλοσοφίᾳ, ἢ ῇ ἐχρήσατο Πυϑαγόρας καὶ | Zioxga- 

Tue xol ἤλατων, πειϑοῖ yocp τινι, καὶ ovy ὡς ἔτυχε, 

τὸ ἀληϑὲς 15 ἀπεδείκνυον, δευτέρα ** ἡ ἀντίστροφος τῇ 

30 πολιτιχῇ, ἧς ἡγήσαντο 15 Μιλτιάδης καὶ Κίμων xoi Θε- 
. μιστοκλῆς᾽" οὗτοι γὰρ μηδὲν. συγγραφόμενοι ἐπόλιτεύον- 

᾿ς 70* τρίτη ἡ ἀντίστροφος τῇ διαλεχτικῇ, περὶ ἧς ἡμῖν 

πρόκειται λέγειν, ἧς ἡγήσατο “Δημοσϑένης 16 καὶ Au- 
.  *oUQyog xol ἄλλοι ῥήτορες" τετάρτη ἢ συχοφαντικχὴ, ἧς 

25 ἡγήσαντο V? ᾿Δριστογείτων καὶ Ἢ γήμων" πέμπτη 7) xo- 

λαχευτικὴ, ἧς ἡγήσατο Δημάδης, ναύτης Ov, ἐπιπηδή- 

μὲν οὖν τέχνη ἀνεὶ γένους εἴληπται, τὰ δὲ λοιπὰ ἀντὶ συστατικῶν 

διαφορῶν, καὶ τὸ μὲν πιϑανοῦ λόγου διὰ τὴν τεκτονικὴν καὶ τὰς 

ἄλλας πρακτικὰς τέχνας, τὸ δ᾽ ἐν πράγματι πολιτικῷ διὰ τὴν γραμ- 
ματικὴν καὶ διαλεκτικὴν, τὸ δὲ πιϑανῶς εἰπεῖν ἐκ τοῦ τέλους παρ- 
εἰληπται. Eadem sequuntur paullo post justo loco. 13 Ven. 

τὰἀληϑὲς. 44 in Ven. 1. Taur. insertum δέ, 45 Ven. 1. 
y 

ἢ γήσατο. 16 Taur. ᾿Δριστογείτων. 47 "Taur. ἤγησατο. 

“ 
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σας δὲ τῇ τέχνῃ !? χαὶ ἀλόγως αὐτὴν μετερχόμενος. Ὅτι 

καὶ παρ᾽ θμήρῳ. ἐγνωσμένον. ἣν τὲ τῆς ῥητορικῆς Ovo- 
μα" φηδὶ γοῦν, ὡς ἐκ τοῦ Φοίνικος" *? 

Tobvexo μὲ προέηκε διδασκέμεγαι τάδε πάντα; | 

ΜΜύϑων rs ἑητῆρ᾽ ἔμεναι’ πρηχτῆρα. δὲ ἔ ἔργων. δ 

καὶ oi ϑεοὶ παρ᾽ αὑτῷ δημηγοροῦντες εἰσάγονται, ὡς 

καὶ 39 παρ᾽ αὑτοῖς δῆλον εἶναι, ῥητορικὴν πολιτεύεσθαι, 
&vO'a φησίν" 

Οἱ δὲ sol. “παρ᾽ Ζηνὶ καϑήμενοι ἠγορόωντο" 31 

καὶ ἐν ̓ ἥρωσιν ἦν 7 ῥητορικὴ; ἔνϑα φησί" ?? .10 

Τοῖσι δὲ liorue 

“Ηδυεπὴς ἀνόρουσε λιγὺς Πυλίων ἀγορητής" 

Τοῦ καὶ ἀπὸ στόματος γλυκίων μέλιτος ῥέεν αὐδή. 

καὶ αὖϑις" 33 
VA. sro» Μενέλαος ἐπιτροχάδην dyógsvey, ) 15 

παῦρα «μὲν, ἀλλὰ λιγέως... 

Ἐφάνη δὲ ἡ ῥητορικὴ xol ἤκμασεν ἐν “Σικελίᾳ. I ἕλωνος 
γὰρ καὶ Θέρωνος τετελευτηχότων μετέπεσεν εἰς δημοχρα-. 

τίαν τὰ πράγματα. Κόραξ οὖν τις, συνετὸς ἀνὴρ, xe- 
χρῆσϑαι πράγμασιν ἱκανὸς) συνιδὼν, ὅτι οὐχ ὅμοιον τυ- 20 

ράννῷ, διαχονεῖσϑαι καὶ δήμου γνώμην χειρώσασθαι 
ἀπελϑὼν συνέϑηχε τέχνην περὶ πρροιμίων καὶ διηγήσδων. 

καὶ ἀγώψων xol ἐπιλόγων, δι᾽ ὧν τὸν δῆμον ἔπειϑεν" 

ἐντεῖϑεν mponeu βοῶν καὶ παραχαλῶν τὸν βουλόμενον 
μαϑεῖν ἐπὶ ῥητῷ μισϑῷ χιλίων δραχμῶν: ὁ τοίνυν T 25 
σίας προσῆλϑε μαϑεῖν, καὶ μαϑὼν ἡγνωμόνησεν αὐτῷ 

περὶ τὸν pov, xoi ἐπὶ τούτῳ συνέστη δικαστήριον, καὶ 
τῶν χριτῶν συνελϑόντων ἔφη ὁ Κάραξ διλημμάτῳ χρη- 

σάμενος" ὡς ἐΐ μὲν νικήσεε ὁ Τισίας, ?* ὥφειλε παρα- 
σχεῖν, ὠφέληται-ψὰρ᾽ εἰ δὲ μὴ νικήσει, καὶ αὕτως ὥφειλε 50 

' Y 
18 Cfr. Tom, IV. p. 40. 1. 3. 19 Il. 1,7442. 20 xoi 

recepi ex Ven, 1, om. Mon.. 21 Il. ὃ, 4, 22 Il. «, 218./ 
25 Il y, 2415. 24 Mon. constanter Σιτίας. Ven. 1. 2. "Tiolag, | 

NS 
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παρασχεῖν, ἡττή ϑη γὰρ" ὃ δὲ Τισίας πρὸς ταῦτα λέγων 
ἀπεχρίνατο" ὡς εἰ μὲν νικήσω, οὐχ ὥφειλον παρασχεῖν, 

vevixuxa 35 γὰρ, εἰ δὲ μὴ νιχήσω, xol οὕτως ovx ὥφει- 

λον παρασχεῖν, ov γὰρ ὠφελήϑην. ᾿ΑΔπορήσαντες οὖν 
οἱ δικασταὶ ἀνεβόησαν λέγοντες" ,xoxoÜ χόραχος κακὸν 

B ὠὸν,“ τουτέστι δεινοῦ διδασχάλαυ δεινὸς 0 μαϑητής. 

Endærivon δὲ ἀπὸ Γοργίαν vot Acovurivou, ὃς πρεσβευ- 
τὴς ἀποσταλεὶς πρὸς τοὺς ᾿4ϑηναίους οὕτως ἐπέτυχεν, 
ὧστε τὰς ἡμέρας ἐχείνας ἐν αἷς ἐπεδέξαντο 16. οἱ ᾿48ϑη- 

| - vaio ἑορτὰς ἐχάλουν, τοὺς δὲ λόγους ̓ αὑτοῦ λαμπάδας" 

40 ὥσπερ γὰρ τὰ πῦρ ἐχκρούϑε τὸ σχότος, οὕτως xal oi 
συνετοὶ λόγοι: τὴν ἄνοιαν. 

“Διαιρεῖται δὲ 7 ῥητορικὴ εἰς εἴδη τρία, δικανεκὸν, 

συμβουλευτικὸν καὶ πανηγυρικόν" xol τὸ μὲν δικανιχὸν 

, αὖϑις εἰς κατηγορίαν xoi ἀπολογίαν, οὗ χαραχτηριστι- 

45 χὰ, τόπος μὲν τὸ διχαστήριον, πρόσωπον δὲ οἱ δικασταὶ, 

τέλος δὲ τὸ δίκαιον' τὸ δὲ συμβουλευτιχὸν εἰς προτρο-- 

πὴν καὶ ἀποτροπὴν, οὗ χαραχτηριστικὰ, 27 τόπος μὲν 
τὸ βουλευτήριον, πρόσωπον 35 δὲ 0 βουλευτὴς, τέλος δὲ 
τὸ συμφέρον" τὸ δὲ πανηγυρικὸν εἰς ἐγκώμιον καὶ ψό- 

o γον" χαραχτηριστιχὰ δὲ αὐτοῦ, τόπος μὲν τὸ ϑέατρον, 
πρόσωπον δὲ ὁ. πὰνηγυριστῆς 39 " 0 ϑεατὴς, τέλος δὲ 

τὸ καλόν" εἴδη δέ εἰσι τρία" ἐπειδὴ καὶ τρία τὰ τῆς ψυ- 

χῆς μέρη" λογικὸν, ᾧ ἀναλογεῖ τὸ συμβουλευτικόν" ϑὺυ- 
/ μικὰν, o τὸ δικανικὸν; 55 ἐπιϑυμητιχὸν, ᾧ τὸ πανηγυ- 

,35 ρικόν" καὶ ?* τὸ μὲν δικανικὸν ἔχει τὸν παρεληλυϑότα 

25 Ven. 4. 2. γνενίχηχκα γάρ" εἰ δὲ μὴ νικήσω. Mon. ἐνίκησα 

᾿ γὰρ, εἰ δὲ οὐ νικήσω. 26 Malim ἐπεδείξατο se. 0 Τοργίας: 

27 In Mom. oculi lapsu repetuntur verba praegressa: τόπος 

μὲν τὸ δικαστήριον — τὸ δίκαιον. "Tum justo ordine sequuntur: 

τὸ δὲ συμβουλευτικὸν tig προτρ, κι τ. ἃ. Emendavi ex Ven. 1. 
28 Ven. 1, πρόσωπα. Mon, Taur. πρόσωπρν. 29 Taur. za»;- 

υρικός. 350 Taur. Ven, 4. inserit. καί, — 54 Taur. Ven. 1. 2. 

n M 
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. χρόνον" nep γὰρ παρεληλυϑότων 5 δίκη γίνεται", τὸ δὲ 

συμβουλευτικὸν τὸν μέλλοντα" τὸ δὲ πανηγυρικὸν τὸν ᾿ 
ἐνεστῶτα" 5») γε μὴν πρόοδος τούτων ix τοιαύτης αἰτίας 
γίνετφι. Τῶμ πραγμάτων τὰ μέν εἰσι καϑ' αἵρεσιν, 
τὰ δὲ κατὰ μάχην᾽ mnpgoroenout?a τοίνυν τινὰ πολλά- ὃ 

sug ἐλέαϑαν τι, καὶ εἰ μὲν χαταδέξεται, τὸ συμβουλευτι» 

κὸν κατεαχευάσαμεν" ἂν δὲ ἐν τῇ πρὸς τὸ λεγόμενον, 
τὸ διχωνικὸν ἡμῖν εἶδος Gvexinzev μετὰ δὲ ταῦτα λοι- 
στὸν ἐπαινοῦμεν ἢ ψέγομεν. Τράποι δὲ ὁμοίως ῥητορε- 

χῶν ἀνωγνώσεων τρεῖς" πρῶτος uiv, à σύντονος, ,; ὁ τῷ 10 
διχανιχῷ ἀρμόζων, χατὰ τὸ" 53 , 

Ἔπεα »ιφάδεσσιν ἐοικότα amplo — 

δεύτερος ὁ ἀνειμένος, ὃ ταῦ πανηγυρικοῦ κατὰ τὸ, "3 
"ToU καὶ àmà γλώσσης μέλιτος γλυκίων ῥέεν adii 

τρίτας ὃ χαλούμενορ μέσος, ὃς ἐστι καὶ συμβουλευτικὸβ,. 
καὶ ἐξηγητικὸς χαὶ ἐπιατολιμαῖος. 

; 

B onn 

"Oz, ῥήτορος ἔργα , v01016, . εὕρεσις, διάϑεσις" von⸗ 

σις μὲν, yvove τὸ πρόβλημα, δὲ πολιτικόν ἐστιν, ἢ μὴ, 
καὶ εἰ συνίσταται, ἢ μὴ, καὶ ἐπὶ ποῖον εἶδος τῆς ῥητο- 

ρικῆς ἢ στάσιν ἀνάγεται" εὕρεσις δὲ, εὑρεῖν ἐὸν ὀφεί- 20. 

λοντα λεχϑῆναι" διάϑεσις δὲ, τάξαι καὶ οἰκονομῆσαι;, τί 

μὲν πρῶτον, τέ δὲ δεύτερον καὶ ἐφεξῆς εἰπεῖν δεῖ. Ἔξη-᾿ 
γήσεται δὲ 0 ῥήτωρ τὰ ῥητορικὰ μαϑήματα ἑπταχῶς" 

κατὰ ἀλληγορίαν, ὅταν ἔξωϑεν καὶ παρὰ τὰ κείμέ- 

vov, ἕτερόν τὸ νοοὔμενον ἀγορεύσῃ, κατὰ προῦφηγη- 38 

σιν, ὅταν τὰ χεφάλαια καὶ τὰ ἐνθυμήματα᾽ τῆς μελ- 
λούσηςρ λέγεσθαι. πράξεως συνοψίσας ϑεωρήσῃ καὶ προ- 

διαστείληται πρὸς σαφεστέραν ψόησιν τοῦ ἀκροατοῦ. χα- 

τὰ τέχνην, ὅταν εἴπῃ, 54. ἐνταῦϑα εἰ τύχοι πρότασίς 

ἐστιν, ἢ κατασχευὴ, ἢ μετᾳαληπτικὸν, ἢ δρικὸν κεφάλαιον, 30 

ἐκληρώσατο δὲ τὸ μὲν δικανικόν. 32 Il. y, 222, 53 Il. a, 

249. 34 Ven, 1. εἴπῃ. Mon, & ton, 

s 
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ἢ τε τῶν ἀπὸ τῆς τέχνης παραδεδομένων "4535 χατὰ ἔστο- 
ρίαν, ὅταν τὴν ὑποχειμένην ἱστορίαν ἀφηγήσηταε, zo0- 

vovg λέγων τῆς ἱστορίας καὶ πρόσωπα καὶ αἰτίας, καὶ 

ὅσα κοσμεῖ τὴν ἱστορίαν .' κατὰ σχῆμα, ὅταν dip. ἐν- 
ὅ ταῦϑα παρ᾽ ὑπόνοιαν, ῆ παρὰ προσδοκίαν, Tj τι τῶν τοι- 
ούτων: “ χατὰ ἰδέαν, ὅταν. εἴπῃ, ,, ἐνταῦϑα λαμπερότης 

ἐστὶν ἢ σφοδρότης "“ξ χατὰ σαφήνειαν, ὅταν τὸ ἐμπεσὸν 

γψόημα σαφηνίσῃ. Δεῖ δὲ τὸν ἐξηγητὴν χαὶ 59 τρία πρὸ 
πάντων ζητεῖν παρὰ τοῦ ἀχροατοῦ, εἰ ἐνόησε τὸ ἐνϑύ- 

40 μημα, εἰ συνῆχε τὴν λέξιν, εἰ ἐπέστησε τῇ συντάξει" 

τὸν γὰρ ἀγνοοῦντα ἕν τι τούτων ἀνάγχη ἀγνοεῖν. "Ou 
δητορικὴ διαλεκτικῆς διαφέρει, τῷ τὴν μὲν ὕλην ἔχειν 
τὰ πολιτιχὰ, τὴν δὲ διαλεκτικὴν περὶ πάντων διαλέ- 

γεσϑαι" ἔπειτα τοῖς ὀργάνοις, ὅτι τεσσάρων ὄντων, 5 
[45 δὲ ὧν αἱ πίστεις γίνονται, συλλογισμοῦ, ἐπαγωγῆς, ἐν- 

Ovurpergg, παραδείγματος, ᾿διαλεχτικῆς μέν ἐστιν δ᾽ 
συλλογισμὸς, καὶ ἡ ἐπαγωγή" τὰ δὲ λοιπὰ τῆς ῥητορι- 
χῆς" ἔστι δὲ συλλογισμὸς μὲν ὃ ἀπὸ τῶν χαϑύόλου τὰ 
κατὰ μέρος κατασκχευάξων, οἷον πᾶσα προδοσία xaxov, 

20 προδότης Αἰσχίνης, οὐκοῦν ἄρα καὶ «Αἰσχίνης κακχόν' 

ἐπάγω γὴ δὲ ἡ ἀπὸ τῶν μερικῶν τὸ καϑόλου δεικνυσα' 

οἷον πᾶς ἄνϑρωπος τὴν χαάτω γένυν χινεῖ, χαὶ ἵππος, 

καὶ χάμηλος καὶ ὄνος, οὐχοῦν ἄρα πᾶν ζῶον τὴν κάτω 

γένυν »ενεῖ. τοῦτο δὲ οὐ πάντως ἐστίν" ἀμέλει ὁ χροχύ- 
88 nog. τὴν ἄνω γέγυν κινεῖ: τὰ μὲν γὰρ καϑόλου τῶν 

μερικῶν διϊχνεῖται, τὰ δὲ μερικὰ οὐ πάντως τῶν καϑύ- 

λου. ἐνθύμημα δέ ἐστιν ἀτελὴς συλλογισμὸς, καὶ οὐχ 

ἔχων ἀπὸ τοῦ συμπεράαματος τὸ ἀναγκαῖον, ὥσπερ ἐχεῖ- 

vog* ** ,ó γὰρ οἷς ἂν ἐγὼ ληφϑείῃν ταῦτα πράττων xol 

95 Mon. αραδιδομένων. Ven. 1, παραδεῦ. 56 καὶ Ven.1. 

non habet. 57 Haee usque ad p. 219. 1, 6, Εὐβοεῦσι βεβοηϑηκότες 

leguntur fere ad verbum in Anonymi Prolegomenis, quae con- 

tinentur in Codd, Monac. 376 et 123. 38 In Mon. manu re- 
J 
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κατασκχευαξζόμενος αὗτος ἐμοὶ πολεμεῖ, κἂν μήπω βάλλῃ, 
μηδὲ τοξεύῃ"“ οὐχέτι yop ἐπήνεγκεν, ὥσπερ ἐν συμ-- 

περάσματι" »οὐχοῦν καὶ Φίλιππος ταῦτα ποιῶν προ- 

δήλως ἡμῖν πολεμόῖ" “ παράδειγμα δὲ ῇ ἐκ τῶν προλα- 

ὶ βόντων ὁμοίωσις, ὡς ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Φιλιππικῶν 35 

„ei γὰρ e ἥχομεν Βυβοεῦσι βεβοηϑηκότες, “ x&i τὰ 
ὅ 

ἑξῆς" - ἔτι διαφέρει, καὶ. ὅτε ἡ. μὲν κατὰ “πεῦσιν μόνον: 

καὶ ἀπόκρισιν πῃοάγέφοι' ἡ Ota A sx TU Y τῇ δὲ χατὰ nav- 

τα λόγον τρύπον᾽ τε καὶ ἐδέαν. . “Ὅτῳ τέχνη διαφέρει 

ἐπιστήμης. xo ἐμπειρίας" ἐπιστήμης. μὲν γὰρ μία ὁδὸς 

ézt τὴν ἀλήϑειαν, xot οὐδέποτε. σφάλλεται, ες καὶ ὃ 

᾿γραμματιστῆς, τουτέστρ ὃ χαμαιδιδαθχάλος ἀεὶ τὴν es- 
τὴν διδασχαλίὰν ποιδῖται ,.- μηδὲν μετὰτρέπων τῶν εἰ- 

ϑισμένων"" ἐμπειρία δ'' ἐστὶν ἄλοχρς τριβὴ àx παρατή-. 

θήσεως γινομένη" ἴδιον δὲ αὑτῆς τὸ ἀλόγως πράττειν 

πάντα, καὶ μηδέποτε ἐπιτυγχάνειν, εἰ μὴ ἔχ τοῦ παρα- 

δόξου" παράδειγμα δὲ αὐτῆς ἔστιν ὁ ἐπιδίφριος ἰατρός" 
ϑεασάμενος yao, λογικὸν ἰατρὸν 15 νέῳ πυρέττοντι v 
χρὸν ὕδωρ παρέχοντα ἐπὶ χεχαυμένῃ χολῇ ἐν ϑέρειν καὶ 
ὑγείαν ποίήσαντα κατὰ τὸν ἰατρικὴν λόγον τὸν λέγοντα, 
τὰ ἐναντία τῶν ἐναντίων ἰάματα, παρέσχεν ἁπαραφυ- 

λάχτως μὴ σχοπήσας τὴν. αἰτίαν, καὶ πολλοὺς μὲν ἂν- 

εἴλεν, 1 ἕνα δὲ ἔσωσὲν ix τοῦ παραδόξου". 7 δὲ τέγνη 

ἐν μὲν τοῖς λογικοῖς κανόφιν αὑτῆς τοῦ ἀπταίστου exeat, 

διὰ δὲ τὰ ἔξωϑεν συμπίπτηντα ἔστιν ὅτε καὶ ἁμαρτάνει, 

καὶ μεϑόριόν ἐστιν ἐπιστήμης καὶ ἐμπειρίας" ὅϑεν καὶ 
τῆς ἐπιστήμης μίαν ὁδὸν ἐπὶ τὴν ἀλήϑειαν γινωσχούσης, 

οἱ ῥήτορες οὗ διὰ Tow αὐτῶν ἔρχονται, οὔτε ἀλλήλοις, 

centiore superseriptum est: Δημοσϑένους ἐν λόγῳ περὶ τῶν dv 

Χεῤῥονήσῳ, Est Phil ΠΙ. p, 115. 59 Olynth. I, p. 41. 40 
Mon, Ven. 1. ἰατρικὸν, scripsi iergáóv. 41 Ven. 4, ἀνεῖλεν, 
ἔσωσιν. Mon, ἀναιρήσεν, σώσεις Paullo post Ven. 4. λόγοις 

καὶ κανόσι... - 
D - . 

45 

20 
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 ovO 42 ἑαυτοῖς, ἀλλὰ καὶ éavtoig πολλάκις, ἐναντιοῦνται" 
ὥσπερ παρὰ ^! Θουχυδίδῃ" ἐν μὲν τῇ πρώτῃ ἱστορίᾳ 
μέμψις dori τῆς καταφρονήσεωρ". οὐ γὰρ δὴ ἐπὶ τὴν 
πολλοὺς βλάψασαν καταφρόνησεν χαταφεύξεσθε.““ ἐν 

δ δὲ τῇ τρίτῃ 44 ἱστορίᾳ φησὶν, ὅφι δεῖ κατὰ τῶν πολεμί- 

ων ἐλϑεῖν οὐ φρονήματι 'μόνον, ἀλλὰ. xci χαταφρονή- 
ματι" οὐχοῦν οὗκχ ἐπιστήμη ἐστὶν 7 ῥητορικὴ ἀλλὰ τέχνη. 

Ὅτι πρὸς «τέφσαρα icti) ἡμῖν ἡ ῥητορικὴ χρήσιμος" 

πρῶτον μὲν πρὸς τὴν τῶν ἀλῃθῶν xoi δικαίων ἐν τοῖς 

40 πολιτικοῖς πράγμασιν ἐπίγνωσιν" δεύτερον, τὸ διὰ τῶν 

κοινῶν xoi πιϑανῶν λόγων πείϑειν τοὺς πολλοὺς, ἀλλὰ 

μὴ διὰ τῶν ἐπιστημονιχῶν, ὧν ἐπαΐξιν παντελῶς. ἀδυ- 
νατοῦσι" τρίτον τὸ πρὸς τὰ ἀντικείμενα δύνασθαι διὰ 

λόγου βοηϑεῖν ἑρυτοῖς " τέταρτον τὸ πᾶάσᾳν. ἐν λόγοις 
$5 εὔροιαν, ἥτις πρὸς ἅπασαν ἐπεστήμην ἐστὶ χρήσιμος, 

ix ταύτης ἡμῖν προσγίψνεσϑαι. 

Ὅτι μέρη τοῦ παλιτικοῦ λόγου πέντε, προοίμια, διης 
γήσεις, ἀντιϑέσεις, λύσεις, ἐπίλογοι, ὧν τινὲς τὰς cvri- 

δέσεις καὶ λύσεις ivi χαλοῦσιν ὀνόματι, τῷ; τῶν ἀγώνων, 

80 ὡς γένεσϑαι τὰ μέρη τέσσαρα" καὶ ἐπεὶ τοῦ λόγου τὸ 
μὲν πραγματικόν ἐστι, τὸ δὲ παϑητιχὸν, τὸ 45 μὲν 
πραγματιχὸν ἔχει τὰς διηγήσεις καὶ τοὺς ἀγῶνας" ἐν 

τούτοις γὰρ πεῤὶὲ ζητήματος τῶν. πραγμάτων ποιούμε- 
ϑα τοὺς λόγους" *9 τὸ δὲ πᾳϑητικὸν ἔχει τὰ προοίμια, 

55 καὶ τοὺς ἐπιλόγους ἔν τούτοις γὰρ παάϑος. χινοῦμεν τοῖς 
ἀχροαταῖς, ^7 εὔνοιαν μὲν πρὸς ἡμᾶς, ὀργὴν δὲ κατὰ 
τῶν ἀντιδίκων." τούτοις προστιϑέασι πολλάκις οἱ ῥήτο- 
ρὲς προχατασχευὴν καὶ παρέκβασιν" ἣν καὶ προδιηγης- 

GUY ἔνιρι χαλοῦσι" προοίμιον μὲν οὖν ἐστι ; λόγος πα- 

30 poaxiyabo TOV ἀχροατὴν καὶ οἰχείως διατιϑεὶς πρὸς τὸ 

42 Ven. 1. oft, 43 Ven. 4. παρὰ τῷ. — Thuc. I, 122, 
44 L. II. 62. 45 Mon. xoi τό. Ven. 1. καὶ οι. 46 Ven.1 

τοὺς λόγους ποιούμεϑας 47 Ven. 4. δικασταῖς. 

Y 
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παραδέξασθαι ἢ ̓ ἀποϑέσϑαι τόδε. τι πάϑος τῆς ψυχῆς, 

διήγησις. δὲ τῶν ἐν τῇ ὑποϑέσεν πραγμάτων ἔχϑεσις, 

εἰς τὸ ὑπὲρ 'τοῦ λέγοντος μέρος ῥέπουσα" ἀντίϑεσις δὲ 

ἢ τοῦ ἀπολογουμέγου προσώπου ἔνστασις, 7 τὸ ày ἡμῖν 

πιϑανὸν ᾿διαλύουσα χαὶ πρὸς εὐλογωτέραν ἔνγοιαν τὸν δ 

ἀχροατὴν μετάγουσα * λύσις. δὲ Àoyog, τὴν ix τῆς ἐν-- 
στάσεως βλάβην ἀφαιρούμενος , καὶ ἑἰς, συγκατάϑεσιν 

ἰέναι πείϑων τοῦ προκὲειμένου ζητήματος" ἐπίλργος δὲ 

λόγος ἐπὶ. προειρημέναις ταῖς ἀποδείξεσιν ἐπαγόμενος, 

ἀϑροιαμὸν πραχμάτων xoci ἡϑῶν καὶ παϑῶν παρέχων. 10 
: , , . j , ? e *x 

Ὅτι αἱ ἀποδείξειᾷ καὶ λύσεις *9 xoi πίστεις λέγονται" ὧν 

αἱ μὲν ἄτεχνοι, ὡς μαρτυρίαι χαὶ vouo. καὶ LAE 

τα, καὶ ὅσα ἔγγραφα" ἔντέχνοι. δὲ αἱ ἀπὸ τῶν εἰκότων. 

λεγόμεναι. ὑπ 

Ὅτι τῶν τεχνὼν αἱ μέν εἰσι λογιλαὰ,, et καὶ Qio- 45. 

ρητικαὶ λέγονται, ὧν ἐστι xol ἡ. ῥητορικὴ, αἱ δὲ πρα--. 

χτιχαὶ, ὡς ἢ οἰκοδομικὴ, αἱ δὲ μιχταὶ, xoà τοὐτῶν ei 

μὲν ἐπίσης λόγου καὶ πράξεως δέονται, ὡς 7) χϑάρῳ- 

δία, αἱ δὲ πλείονος λόγου 9 πράξεως eg ἡ γραμματικὴ, 
καὶ γὰρ ὁ γραμματικὸς πολλῇ χρησάμενος τῇ ̓ἐξηγήσει 20 

ἔστιν ὃτε καὶ πρᾶξει. ὀλίγῃ κέχρηται ; στίζων 5 τονίξων", 
αἱ δὲ πλδίονος πράξεως ἢ λόγου, ὡς ἡ ἰατρικὴ; καὶ γὰρ 
ὃ ἑατρὸφι φλεβοτομῶν καὶ τέμνων. καὶ καίων πλείστῃ uiv 

πράξει. χέχρηται, ὀλίγῳ δὲ λόχῳ. διὰ τὸ τὰς αἰτίας ἀπος 

( 

i 

΄ 

δοῦνα " καὶ τὰ πολλᾷ, ἃ μηχανώμενος πριεῖ. πρὸὺρ iin 25 

σιν τῆς *? ὑγείας, πράξεως GIO. οτος seu. 
, 

: δ ἀπ A .í "yy νος 

48 Ven.: καὶ πίστεις καὶ. Mons: 49 zig Yen | 1. om. 

- 
- 

fo * 



'202. . ΜΑΞΊΜΟΥ TOY IL4ANOY40Y 

UE IIPOAETOMENA ΤΩΝ ZXTAZXEON. 

Ὁ. τὸ τῆς ῥητορικῆς βιβλίον δυντεταχὼς. “Ἑρμογένης 
ori ὃ Ταρσεὺς᾽, og γέγονε μὲν ἐπὶ Μάρκου τοῦ βασι- 
λέως καὶ ᾿Δριστείδου τοῦ ῥήτορος. ἐπαίδευσε δὲ πρῶτον 

δ ἐν Ταρσῷ. διαβὰς δὲ ἐπὶ τὴν oiu» κἀκεῖ "παιδεύων 
τοσοῦτον ἐθαυμάσϑη, ὡς καὶ τὸν Muoxov φοιτῶντα 

, σιψεχῶς παρὰ τὸ διδασκαλεῖον ἀκϑύειν αὐτοῦ" πρὸς ὅν 
φασι καὶ τοῦτο * τὸν FEonoyéviy εἰπεῖν" ,ἥχω δοὶ, βα- 

σιλεῦ, ῥήτωρ παιδαγωγοῦ ἔτι δεόμενος" . 'ἑπτακαίδεχα 
40 μὲν γὰρ ἐτῶν “γεγονὼς γράφει τὸ προχείμενον βιβλίον. 

εἰς τρίτὸν δὲ καὶ εἰκοστὸν προελϑὼν τὸ περὶ τῶν ἰδεῶν 
ἐξέδωκε σύνταγμα, ἐν δὲ τῷ πέμπτῳ xoi εἰκοστῷ ἐξ. 

ceAcÓ sro, ὥστε «ζαὶ λέγεται, ἐπ᾽ ωὐτῷ τοὺς ἀντιτέγνους 
εἰπεῖν, » Eguoyévne ἐν παισὶ μὲν γέρων, i ἐν δὲ γέρουσι 

45 ποῦς". 2E OU C 

7 End. δὲ ἐν ἀρχῇ παντὸς ῥιθλίου * | ταῦτα ἐηπεῖται, 

δ ὁχοπὸς, τὸ χρήσιμον, τίς UE ἐπιγραφὴ, εἰ τοῦ παλαιοῦ 

. γνήσιον τὸ βιβλίον, τίς 7 τάξις τῆς. ἀναγνώσεως, τίς L 

εἰς τὰ μέρη Tout, καὶ ἡμῖν ξητητέον. “Σχοπὸς μὲν οὖν 

20 ἐστιν αὐτῷ ἐν τῷ τῶν στάσεων βιβλίῳ, περὶ τῆς εἷς κε- 

gita διαιρέσεως TOV. ῥητορικῶν 'ζητημᾶτων ἐἐσεῖν" 

ἀλλὰ πρῶτον μὲν περὶ τῶν. ἀσυστάξων 'προβλημάτων 
'q81; δεύτερον "δὲ περὶ ζῶν συνεστώτων. διέξεισιν; & καὶ 
ξητήματα λέγεται . καὶ τρίτον τὴν τούτων εἷς τὰ κεφάς 

45 λαια. ποιεῖται διαίρεσιν... "Ex δὲ τοῦ σχοποῦ καὶ ἡ εἰς 

τὰ μέρη ̓ τυμῆ ̓δεσαφρήνισται" “τέμνεται yag τὸ ὅλον βι- 

fiov τῶν στάσεων εἴς τεντὰ ἀσύστατα καὶ. συνεστῶτα, 
καὶ εἰς τὴν TOW συνεστηκότων διαίρεσιν. Τὸ δὲ χρήσυ- 

4 "Taur. τοῦτο Mon. tovrov. 2. Taur. βυβλίου (ut con- . 
stanter per totum codicem) παντός. | 

2 
' * 
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μον, ὅτι τῆς ῥητορικῆς, τὸ μέν ἐστιν ἐξηγητικὸν, 3. χτὸ. 

δὲ λεχτιχύν" οὐδέτερον οὖν τούτων εἰδέναι δυνατὸν, ἀμύ- 

ἤτον ὄντα τοῦ παρόντης συγγράμματος . Διελεῖν μὲμ 

γὰρ λόγον ἀρχαῖον χωρὶς τέχνης ἀδυνατον" εἰπεῖν δέ τι 
καινότερον ἐκτὸς τέχνης πάλιν ἀδύνατον, ἐνταῦϑα δὲ δ 

φαρί τινες ἄχρηστον εἶναι τὴν ῥητορικὴν, ὡς περὶ κα- 

ϑολικῶν -διαλεγομένην στάσεων, τὸ δὲ περὶ τῶν χκαϑό- 

λου διαλέγεσθαι. φιλοσόφων, ἀλλ᾽ οὐ ῥητόρων. Πρὸς 
δὴ τοῦτο φαμὲν , ὅτι πᾶσα τέχνη χαϑολιχοὺς μὲν τοὺς ^ 

κανόνας. καὶ τοὺς λόγους αὐτῆς͵ &y&b , μερικὰ δὲ τὰ ἀπο--16. 

τελέσματα᾽ λέληϑε".δ᾽ αὑτοὺς, καὶ ὅτι διαφέρει τέχνη 
ἐρμιστερρίας" 7 μὲν γὰρ ἐμπειρία τῶν μερικῶν ἀντέχεται, 
ἡ δὲ τέχνη καϑολιχοὺς Eye λόγους. ὥσπερ καὶ f oͤnro- 

puri . Τὴν δὲ διαφορὰν τούτων καὶ Πλάτων ἐν τῷ Mé- 

γωνέ φησιν" 4 »ὦσπερ γὰρ εἰ τὸν “Δαίδαλον , φηδὶν, 15 

οηὑποϑοίμεϑὰ ποιῆσαι ἀνδριᾶνξας δύο, ὧν ὃ μὲν ἕτερρς 

πτερῶτός ἐστι καὶ μεϑιστάμενος, ὅπη τύχοι, ὃ δὲ ére- 

ρος ἐπὶ βάσεως dove xol διὰ τοῦτο ἔχει. τὴν ὅτασιν 
βεβαίαν 5 ἀεὶ "xe ἀχίνητον, αὕτως " μὲν ἐμπειρία τοῦ 
μεριχοῦ ἀντιλαμβαγνομένη᾽ ἄμμι. τῷ ἀποτυχεῖν ᾿ἀφίπτα- 20 
σθαι πέφυκεν" ἢ δὲ τέχνῃ οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽ ἔχουσα κα-" 

ϑολικοὺς λόγους τὴν. αἰτίαν ξητῆσει y χαὶ οὐχ εὐθὺς ἀπο- 

στήσεταν. Ἔτι 065 φάσε μὴ χρήσιμον εἶναι τὸ βιβλί-. 

ον roót διὰ ταῦτα." δὲ γὰρ, φασὶ... διδάσκει ἡμᾶς, πῶς 

ὑσεὲρ ὧν ἐγκαλούμεϑα, ἀπολόγεῖσζαι μελλήσομεν, οὐδὲν 25 
πλέον ἡμῖν τῆς φύσεως δίδωσι" καὶ γὰρ. ἐν τῷ στοχας 

σμῷ "οὐδὲν ἕτερον ἐρεῖ ὃ καφηγορούμενος, ἢ otv. οὐκ 

ἐφόνευσε, xoi. χρησέται πρὸς τοὐτόντισιν ἀποδείξεσιν", δὲ 

" TOLVVY τοῦτο "παρὰ. τῆς quotus. ἔχομεν , TO, τῆς τέχνης 

TLEQUTTOV. - déxtépv οὖν, ὡς ἐν μὲν ταῖς ἁπλαῖς χρὴ εὖ- 50 
N 

- 

5 Taur. Sygrnxo»v, 4 Ad sensum exponit locum pe9- 
D. 5 Ven. 4. Lud βεβαίαν. 6 δὲ "Ven, om. 

[d 
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“εῤέσι τῶν στάσεων δυνατὸν ἔσως rc λύσεις ἀνευρίσχειν 

φυσικῶς, εἶ καὶ μὴ μετὰ ταξεως, ἐν δὲ ταῖς συνεζευγ- 

μέναις ἢ ἁπλῶς. δυσχερέσιν οὐκέτι, οἷον ἐν συνεζευγμένω- 

ὑποπτεύσας τις τὸν οἰκέτην ἐπὶ μοιχείᾳ τῆς αὐτοῦ γυ- 

εναιχὸς ἔδησε, δήσας ἀπεδήμησεν, ἐν τοῖς ϑεσμοφορίοις 

ἔλυσεν ἡ γυνὴ, γόμου προστάττοντος, Ἷ μηδένα εἶναι ἐν 
τῇ ἑορτῇ δεσμώτην" ἐὐρέϑη ὁ ἀνὴρ ἐπ᾽ ἐρημίας νεκρὸς 
"ἀσκύλευτος, καὶ χρίνεται ἡ γυνὴ συνειδότος, ἐνταῦϑα 
γὰρ oUx ἔστιν εἰδέναι 'χατὰ φύσιν, ποῖον δεῖ ζητεῖν, 

46 δυοῖν ἐγκλημάτων ὄντων, μοιχείας xal φόνου" ' ἔστι 

δὲ xol τόδὲ πολυσχιδὲς τὸ ζήτημα" oiov νόμος, μη- 

δένα εἰσηγεῖσϑανι γρεῶν ἀποχοπὰς πολεμίων ἐπεκειμέ- 
yov* ἔχαυσέ τις τὰ συμβόλαια, ἐμιμήσαντο τοῦτον οἱ 
λοιποί" ἐξελϑόντες ol yo£o σται νενικήχασι, τὸν πόλεμον" 

, 48 0 γὰρ ἀπὸλογούμενος χέχρηται πρῶτον τῷ ὅρῳ" τίνε γὰρ, 

φησὶν, ὁρίξεσϑε τὴν παρονομίαν; : οὐκ ἐν vw εἰσηγή σα" 
ὄϑαι; ἐγὼ δὲ οὐκ εἰσηγησάμην, ἀλλ᾽ ᾿ἔξαυσα" δεύτερον 

τῇ ἀντιλήψει, ἐξουσίαν Ev τῶν ἐμῶν" τρίτον τῇ avy- 
γνώμῃ, ὅτι τὸ μέλλον ἡγνόουν" πόϑεν' γὰρ ἠπιὶσεάμην, 

300r. ζηλωτὰς ἕξω τῆς ἐπιχειρήσεως; τέξαρτον τῇ ἄντι- 

στάσει" μᾶλλον͵ ὠφέλησα τὴν πόλιν, διὰ γὰρ τὴν. ἐμὴν 
οἱ χρεῶσται νενικήκασι πρᾶξιν, Ἔστι, δ᾽ αἱ πάλιν ἐπὶ 

ἑνὸς προβλήματος ἐννέα στάσεις ἐνδείξασϑαι" οἷον, ἐσέ- 

σύλητό τις πάντα τὰ ὄντα αὑτῷ χρήματα ὑπὸ πολεμίων 

25 ἐπελϑόντων, ἰδιωτιχὰ- χρήματα;- χρεώστου ἀγνωμομοῦν- 

τος χαὶ πολλᾶκις ἀπαϊτηϑέντος τὸ ὕᾳφλημα, ἐν ἱερῷ Χεί- 

μενα, συγχωρήσαντος τοῦ ἱερέως ὑφείλετο" καὶ τούτοις 
| αὐτοῖς τὴν πατρίδα ἐκ. τῶν πολέμέων ῥυσᾶμενος, ὥστε- 

- ρὸν ὑπὸ τοῦ χθεώστου κρίνεται" δῆλον γὰρ, ὡς εἰ μὲν 

- 30 παραιτήσοιτο τὸ πρόσωπον, ποιήσει" μετάληψιν" οἷον 

χρεω- 
——— « : , 

7 Ven. ἢ, προστάσσοὐτός, 
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χρεώστηρ εἰ Lowe «qpallesg genera, xol oU σόν. ἐστι epi 

TOUTOY., δικαξεσθαι: δὲ "δὲ: ἀρνήσαιτο 8. τὴν ἡἀφαίρεσιοι,, 

στοχαστικὴν' δηλαδὴ: ποιήσει. τὴν στάσιν eb δὲ, συγχῶρε 

«μὲν; ἄλλο Oz o φνομρνἐπιϑήασεν. τῇ πράξει, μήτε: κλοπὴν 

εἶναι λέγων, uite ἱεροσυλίαν, ἀλλ᾽ οἷόν, εἶ τύχοι» ταπό- ὅ c 
Amp» . opt rfi δε υδὲ, ἐξὸν αὐτῷ. λέγειν ao τοῦτο πεν 
ποιμένα. 3w τὸ ἐκεῖνον ὀφρείλειψ', ἀντίληψιν" εἰ «δὲ μὴ 
εἶναι, τὴν ὠρχὴμ ἐχείνου Aden, ἀλλ᾽ ἑαυτοῦ... E723 .gegi 

τούτου ιἀμφρισβηεήσει, " ἐξραγμαίπικήν " δῷ, δὲ προβάλοιτο 

mv ἀπορίον x«i τὸ ὑπὸ τωνισγολεμίων σεσυλῆσῥᾳ, συχ- db 
qvin εἰ δὲ ἀνεεγκαλέθει * ? τῷ χροώστμ, «καῇ, διὰ τὴν 
ἀγνωμοσύνην ἐχείνον φῇ ὅδε tov&o. ξεποιῃκένου,, ἀντέχαλης 

po "eL δὲ: μηδὲν roũro προΐαχοετο, ἀνεκέψχρε, δὲ «τὸ y 6- . 

-γονὺὸς dm τὰν ἑδρέε ν᾽ μέξασαοιτικῇ. ποιήσει: πῆι Ee - 
LA4AÀ ἔτι εἰσὶν" οἱ λόγαντας. ; μὴ yere. δἰμρα 0 βρὲ. τῷ t 

ον, ἀλλὰ καλιβλαβης,. ὡς ἔϑεκενν exti, 436 Relüqciov- 

τὸ διελεγχούσης " οἱ γὰρ. "ἀρχακόκαροι. ὀύξορδει Box⸗Ai- 

"airs Annoscumo, πρὸ «oU. συγγρώῤμαᾳξρς χερῦδε 
Ν γενόμενοι," βολτίαυς "ἡμῶν E05, καὶ οὐδεῆς" Map! TO quy-. 
γράμμα. dose; ῥήτωρ. ἀπέβη ἐριοῦτος". eoe ρῦς: ἔστιν. 20 

-éxsiyo. gie, “ὡς ἐκείνοις, τῷ γιδίξων. ἐπρηκέλεια. εἰρὶ ἀμείς 
vov φυσὶς τὸ πρὸς. ἡ ἡμᾶς υσαθέαχῃ διάφορῳν", Orp d xü- 
-κεῖμθι μεϑόδονς φινὰς εἶχον καὶ. κανόναβ, δὶ xal, ux. ἐν 
συγγράμμασιν" ἀλλ᾽" ἐκ παραδήφεως τῶν διδασκάλῳν, 

'δηλοῖ μένου κάδχ᾽ ἰφαβράτης ἐν τὸ oro UQ gg Tu! y. à 35 
ὧν φησι. TOV. nr σφφισηῆνν ὀφείλειν. Y^ δύρ .-ταῦξα,, πρυ- 
“εἶν, πρρῶταν Vébg. «ovovie ἐκαίϑεφδδινν ἔπειξῃν figa 
σχευάζειν vovg .tOtovg. λῤγους 3 SU Md τῶν πα» 

αδεδομένων. κανόνων" ἐὸν δὲ: up ey εἰσρέρειψ τρία 
τῷ διδασκάλῳ, εὐφυϊαψ, pupa, ἐπιμέλειαν... ̓ νῇηλοῦσι 30 
δὲ καὶ oi ἀῤχαῖοι διᾷ κῶν, ̓ἐχεεϑέμτων ᾳὐχοῖς. λόγων" 

8 Mon, Yen, 1. ἀφνήσοιτος. .9 Ven, 1. drgeysudae, Mon, 

ἂντεγκαλέσῃ. 10 Ven, “ὀφείλεο, ἢ u MN 
Qc δα ρα ursi W 

RAetor, V. 15" 
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Ζώῳ y πρὺς' τῶν παλαιῶν δ᾽ λόγος εἴκασται" ix ᾧυ» 
γῆς μὲν, oioPsi τῶν ἔἐνϑυμημάτων" ix σώματος ᾿ δὲ τῆς 

φράσεως." "Ert ἱδτέον, Ori τριῶν τεχνωϑέντων" τῷ  Eg- 
μογένει βιβλίων, τὸ περὶ τῶν στάσεων προτέϑειταε, ὡς 

5 παχυμερέστερον καὶ ̓ ἀναλογοῦν μείζοσι ξώου μέρεσιν, 15 

οἷον κεφαλῇ» χερσὶ, 'ποσί. Δεύτερον" τὸ τῶν εὑρέσεων, 
λεπτομερέστερον. ἐχείνου, xoi ἀναλογοῦν ἐλάττοσι uépt- 

σιν, οἷον ὑφϑαλμοῖς, δακχτύλδις" τρίτον δὲ τὸ row ἐδεῶν 

τῶν ἄλλων λεπτότατον, χαὶ ἀναλογοῦν τοῖς ἐλαχίστοις 

. fo μέρεσιν" : οἷόν χόρῃ," κανϑῷ, Ovvyw ἢ μᾶλλον, Ἢ μὲν 
περὶ. τῶν στάσεων καὶ εὑρέσεωψ ἀναλογία ᾿χαλῶς ᾿ἀποδέ- 
ὅρται; at δὲ ἰδέαι εἴδεσι χαὶ μορφαῖς προσεοίχασιν, ἕχαστα 
τοὐτὼν ἐπιμορφεζουσαὶ . Τὴν στάσιν τινὲς ὡρίσαντο, 
ἀμψφιόδβήτησὶν εἶνάι δυοῖν *5 προσώπων περὶ πρᾶγμα 

45 ὡριόμένον * oby ὑγιὴς δὲ ὁ ὅρσς" αὐτίχα γὰρ καὶ γρὰμ- 

r ütixol ἀμφιδβητοῦσι, καὶ ὠρισμένον ἔχουσι τὸ ζητού- 
piévov * 0 δὲ ἀλήϑῶς ἔχων ὅρος. οὗτός ἐστι" στάσὶς ἐστὶν 

δῥφισβήτησις λογικὴ ̂ xc ἣν. "αἱ διαιρέσεις TOY aega- 

R&tiov 7hvov?oi εἰς miOTLY χομιξομένων᾽ λογικὴ μὲν οὖν, 

. 46 διδ τὰς τῶν! ἀδλητῶν χαὶ τῶν ὁμοίων" τὸ δὲ, χαϑ' ἣν 

αἱ"  Aieip£deig'^ πρὸξ ἀντιδιάστολὴν τοῦ "προβλήματος. 

"Ἴδιον" γὰρ τῶν" orxotuv τὰ: 'χέράλαια τοῦ ῥήτορος" ρὲ γὰρ 

σιλόσῷδι οὖν. οἴδασιν εἰς ̓ χεφράλαϊα' τοὺς λόγους διαιρεῖν, 

00 AD "ἀνυόμενὸν ἐκ. τῶν Ἰλόχων χκαλοῦσε χεφάλαιον. 
25 EArdois DE ἔρηται παρὰ τὰ. ἑκατερὸν "ty" ἀγωνιζομένων u 

ἔστασϑαν" $oóc tó' νομιζόμενον αὐτῷ. αἱρετόν. Ἰστέον, ὅτε 

| vi» ζητημάτων. Ῥὰ μὲν ἐπ᾽ εὐθείας ἄγεται" ̓ἐν δικαστη» 
- E 7M τὰ δὲ ἐσγημάτισται" "γίνεταε δὲ τὸ σχῆμα τριχφ 

icti; xó xibitov “αξὰ τὸ πλάγιον; κατὰ τὸ ἐναντίον" 

86 χἁτὰ μὲνν τὸ νμέϊξοιε, οἷον. ἑάλω--ΥἹήμοσϑένὴης:. ἐδὲ 5 τοῖς 

ἁῤπαλδίοις χρήμασιν καὶ ὃ μὲν κἀτήγορος αὐτῷ. ξιμᾶ- 
—— — " P» 

14 Idem legitur in Prolegomenis Anonymi, quae conti- 

nentur in eod. Paris, 2978. ét 2980, 15 Veh. 1. δυεῖν: 
.24* 
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ται gris" ὁ δὲ ἀντιτιμᾶται αὑτῷ ϑαγάτου, προσποις 
οὕμενος τὸ μεῖζον, t ἵνα. συγχωρηϑῇ τὸ ἧττον, καὶ ὅπως 

ὀνειδίσῃ, G ὅτε Ὅλως αὐτοῦ κατεψηφίσαντο, aera δὲ τὸ πλά- 

γιον" γόμος, "τὸν μαινόμενον φεύγειν, qus οὔσης ; 
ὅτι. σύνεστιν ὃ πατὴρ τῇ -τοῦ "υἱοῦ γυναιβὶ, ἀξιοῖ 0 nolo c 

e μαινόμενος φεύγειν" kaAeire, δὲ xar ἔμφασιν" ἐν- | 

ταῦϑα γὰρ. τῷ μὲν͵ δοχεῖν περὶ τῆς μαχίαρ ὃ παῖς δια- 

λέγεται, πλαγίως δὲ ἐμφαίνει τὴν τοῦ πατρὸς μοιχείαν, 
Ὅτι τοὺς πολίταρ ἐρυϑριῶν οὐ φέρει τοῦ λοιποῦ τὸ πα- 

ϑὸς" χατὰ δὲ τὸ “ἐναντίον, οἷον νόμος, μὴ εἶναι 7190-.40 
δότου γνώρισμα" τρὺς Θεμιστοκλέους γράξει τις παῖδας 

ἐξελαύνειν, - oí δὲ ἀξιοῦσι χαϑαιρεϑῆναι, τὰ τείχη, € Θε- 

μιστοχλῆς φκοδόμησεν" ἐνταῦϑα γὰρ δεῖξαι βούλεταν ix — - 

TOU ἐγαντίου. ὑτι οὐ προδότης ἡ»" τὰ “γὰρ ἐσχηματές 

σμένα. ἕτερον μὲν ἔχει τὸ κεκρυμμένον, ἕτερον. δὲ τὸ qos. ! 15 

γόμενον, γίνεται δὲ, ὅταν «μετὰ παῤῥησίας μή. δυνώμε- ᾿ 

μεϑδα ποιεῖσζαι τοὺς περὶ τοῦ προχειμένου πλάσματος 

λύγους. , e 

Τὰν. στάσεων αἵ. ἱ μέν εἰσι λογιχαὶ, αἱ ̓ δὲ νομικαῖ". 

λογιχαὶ μὲν οὖν εἶσιν αἱ ἀνωτάτω τέσσαρες, στοχασμὸς, ἢ 29 

ὅρος, ἀντίληψις, ποιότης νομικαὶ δὲ τέσσαρες, ῥητὸν 

xai διάνοια, ἀντινομία, συλλογισμιός. Ai μὲν οὖν ῥη- 
ϑεῖσαι -πᾶσαι στάσεϊς εἴδη εἰσὶν, ἡ δὲ ποιότης γένος, 

x«i τέμνεται eig πραγματικὴν καὶ δικαιολογικήν" καὶ ἡ 

μὲν πραγματικὴ εἶδος γίνεται, ἡ δὲ δικαιολογικὴ γένος" 25 

xav διαιρεῖται εἰς δύο, εἴς τε ἀντιληπτιχὴν᾽ xol ἀντιϑε- — ̂ 
τιχην᾽ 16 μενούσης δὲ τῆς ἀντιληπτικῆς ἐφ᾽ ἑαυτὴν, 7 
&vrtÜerixr εἰς τέσσαρα διαιρεῖται" ἀντίστασιν, μεταστα--. 

σιν, ἀντέγχλημα ; συγγνώμην. ΓὙφαιρουμένων τοίνυν 

τῶν τριῶν γενῶν, τῆς τε ποιότητος, καὶ δικαιολογικῆς 30 

καὶ ἀντιϑετιχῆς, στάσεις γίνονται αἱ πᾶσαι δεκατρεῖς, 

[4 

16 Ven. 1. ἀνϑετικήν. . | I» 



239 ΜΑΞΊΜΟΥ TOY ILA44NOY40Y 

οἷον στοχασμὸς, ὅρος, ἀντίληψις, πραγματικὴ μετάληψις, 
ἀντίστασις, ἀντέγχλημα, μετάστασις, συγγνώμη, ῥητὸν 
xcl διάνοια, ἀντινομία, συλλογισμὸς, ἀμφιβολία. "Iowwv 
στοχασμοῦ τὸ ἀνεύϑυνον εἶναι τὸ πραττόμενον, σημεῖον 

.δ δέ τινος γενέσθαι ὑπευϑύνου" ὅρου δὲ, τὰ λείπειν τι, 
οὗ προστεϑέντος ἀσύστατον γίνεσϑαι τὰ πρόβλημα * Qy- 
τιλήψεως , τὸ μὴ τῶν φύσει ἀδικημάτων εἶναι τὸ πρατ- 

τόμενον, ἀλλ᾽ ἔξωϑεν ἐπιδείχνυσϑαι" ἀντιστάσεως, τὸ 

μηδὲν ζητεῖσθαι, ἀλλ᾽ ὁμολογεῖν μὲν τὸν χατηγορούμε- 
40 γον τὸ ἀδίχημα, à ἀντιτιϑέναι δέ τε μεῖζον εὐεργέτημα 

δι᾽ αὐτοῦ γεγενῆσϑαι. ἀντεγκλήματος , τὸ λέγειν αὑτὸν 

ἐὸν πεπονθότα ἄξιον εἶναι τοῦ τοιάδε παϑ εἴν. μεταστά- 
σεως, ὁμολογεῖν μὲν τὸ ἀδίκημα, ἕτερον δὲ ποιεῖν ὑπεὺύ- 

ϑυνον τῷ τολμήματι" συγγνώμης, ὁμολογεῖν μὲν τὸ ἀδί- 

15 χημα, φάσκειν δὲ, δεῖν συγγνώμης τυχεῖν" πραγματικῆς, 

᾿ τὸ ζητήφεις ποιεῖσθαι περὶ μελλάντων πραγμάτων" ón- 

TOU καὶ διανοίας, τὸ τὸν μὲν χατηγοροῦντα TQ δητῷ 

χοῆσϑαι, τὸν δὲ φεύγοντα τῇ διαγοίᾳ" συλλογισμοῦ, 

τὸ τῷ κειμένῳ ῥητῷ χεχωλυμένῳ ἄλλο ἔξωϑεν κεχωλυ- 

20 μένον ὅμοιὸν ἐπιδεικνύναν. ἀντρβομίας, τὸ παραβεβαά- 

' σϑαι ἤδη νόμον τινα" ἀμφιβολίας, τὸ 88 ἑνὶ ῥητῷ σημαί- 

v&r πλείονα" μεταλήψεως, τὸ περιστατικὸν ἔχειν πλέον 

τοῦ πεπραγμένου. / 

17 τὸ inserui ex Ven, 18 Mon. τῷ; scr. τό. 
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ΠΩΣ ἘΠΙΓΝΩΣΌΜΕΘΑ ΤΑ͂Σ ZTAXELX. : 

αν ἄδηλον ] κατ᾽ οὐσίαν τὸ χρινόμενον, ̂ ποιεῖ 
στοχασμόν, : 

"Eav φανερὸν ἐν ἀδήλ ὀνόματι; mouet ὅρον, 
"Edv ἐξουσίαν νόμου ἢ φύδεως ἢ τέχνης ἢ ἔϑους 5 

προβάληται, ὃ * ποιεῖ ἀντίληψιν . 

“Ἐὰν ἕχών τις ἔβλαψεν, ἐπ᾿ ἐλπίδι τῆς συμβαινού- 

σης εὐεργεσίας ποιεῖ ἀντίστασιν. ΄ ! 

Ἐὰν ἐγκαλῇ , ὡς ἀξίῳ παϑεῖν τῷ πεπονϑότι , ἃ 

φσεέπονϑε, ποιεῖ ἀντέγχλημα. 10 

"Edv τι τῶν δεόντων οὐκ ἐποίησεν, ὑπὸ γόμου 7 
προσώπου κωλυϑεὶς, ποιεῖ μετάστασιν, 

αν τι τῶν δεόντων φόβῳ ἴ 7 ἄλλῳ πάϑει visis χι- 

γηϑεὶς, ποιεῖ' συγγνώμην. 

αν τι δοχιμάζηταν ἔγγραφὸν ἢ σχοπῆται περὶ τοῦ 15 

μέλλοντος ἢ δωρεᾶς ἀμφίβολος δόσις ἀδήλου καὶ ποιᾶς, 

ποιεῖ πραγματικήν: 

᾿ξὰν νόμου διανοιαν ἀγτιτιϑῇ τις τῷ ῥητῷ, ποιδῖ 
δητὸν καὶ διανοιαν. 

- ᾿Εὰν γόμον νόμῳ ἀντιτιϑῇ τις, 7 μέρος μέρξε, ποιεῖ 20. 

ἀντινομίαν. 

Eav ἔγγραφον ἀγράφῳ παρατιϑῇ τις, ποιεῖ συλλο- Ὁ 
γεσμόν, - | 

᾿Βὰν περὶ τόνον ἢ διάστασιν συλλαβῶν ἀμφιβάλλῃ. 
τις, ποιεῖ ἀμφιβολίαν, 25 

"Eav περιστατικὸν αἰτιᾶταί τι καὶ τῷ πράγματι 

συγχωρῇ, ποιεῖ μετάληψιν. ι , 

"Eav δὲ νόμῳ ?. ἐρείδηται περὶ τοῦ πράγματος κε- 

λεύοντι,, ποιεῖ τολείαν παραγραφήν. 

1 Haec in aliis codicíibus a commentario hoc sejuncta 
sunt, quare an eiusdem auctoris sint neque affirmandi neque 
negandi firma caussa suppetit. 2: Ven. προβάλληται. $ Ven. 
1. νόμῳ. Mon. γόμον. 

ἢ — — 
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ἜΙΣ ΤῊΝ ΤΟΥ͂ ἙἙΡΜΟΓΕΝΟΥ͂Σ . TEXNHN. 

Πολλῶν ὄντων. “Μεληϑότως μὲν. ἀποδίδωσι τὸν 

5 τῆς ῥητορικῆς ὅρον O Ἑρμογένης" τέχνην μέντοι αὐτὴν 

εἶναι φανερῶς φησιν" ὃ δὲ ὁρισμός ἐστιν οὗτος", τέχνη 

κὰν ταῖς βουλαῖς κὰν toig δικαστηρίοις καὶ πανταχοῦ" “ 
πλὴν ὃ OTt ἀντὶ TOU ,, τέχνη “ τὸν τῆς τέχνης προσέϑηκεν 

ὁρισμὸν, καὶ οὕτω πως λέγει" » ῥητόρική ἐστι σύστημα 

40 ἐχ χαταλήψεων ἐγγεγυμνασμένων πρός τι τέλος εὔχρη- 

στον τῶν ἐν τῷ βίῳ xav ταῖς βουλαῖς , χὰν τοῖς διχα- 

στηρίοις xci πανταχοῦ""“ Διὰ μὲν “γὰρ τοῦ ὡοσυνίστησι," 

τὸ σύστημα ἐμφαίνει, διὰ δὲ τοῦ ,,χαταληφϑέντα xci 

συγγυμνασϑέντα “ τὸ ix καταλήψεων ἐγγεγυμνασμένων, 

18 διὰ δὲ τοῦ ,, σαφῆ, τὲ τὴν ὠφέλειαν παρεχόμενα τῷ. βίῳ “ 

ι 

“τὸ ᾿ πρὸς: τι τέλος εὔχρηστον τῶν ἐν τῷ fio. ““εληϑό- 
τως δὲ αὐτὴν ὁρίζεται διὰ Πλάτωγα, εὐλαβούμενος, ἀγ- 

ειπίπτειν αὐτῷ διαβάλλοντι τὴν ῥητηριχὴν, xoi ἐμπει- 

ρίαν, εἴτουν ἄλογον τριβὴν ὀνομαζοντι, ἢ καὶ οὐ τέχνην" 
20 ὅμως μέντοι xal λεληϑότως αὐτὴν δριξόμενος οὐχ ἔδεισε 

4 καὶ τέχνην προσειπεῖῃ. Enà δὲ πᾶς ὁρισμὸς ἐκ γένους 

καὶ συστατικῶν διπφορῶν σύγκειται, ἔστι 5 χανταῦϑα 

γένος μὲν τὸ σύστημα, τὸ δὲ ἐχ χαταλήψεων ἐγγεγυμνᾳ- 

σμένων καὶ τὰ λοιπὰ διαφορά" 4. Πλαγίᾳ δὲ συντάξει 

t τὸ addidi ex Taur, Món. om, 32 Gorg. o. 18. p. 4635. 
B. ὃ Ven. 4, ἔστι. Mon, ἔτι, 4 Ven. 4. διαφοραί. 

— — —— ———— 
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ἐχρήσατο, , 3| διά «τὸ λαθεῖν ὁριξζόμεμας., , Ql γὰρ. D dw 
98. ̓εὐϑείας τῆς. χαλτὀνομαστιχῆς πρῃφέρρονται,᾿ διὰ γὰρ 

“μόνης, ταύτης al φύσεις τῶν πραχμάτων: δηλοῦνται, ἢ 

ὅτι. αἱ uiv εὐθεῖαι, μᾶς περιάδαν ̓ εἰσὶψ. ἀγαπλῃρωτιχαὶ, 

οἷον ἐγὼ περιεπάτουν;, ὁ 0, τοϊχὰς. ἔπεαερτ. et δὲ πλάγια b 

ἐφραλικυστικαί,, δἰσν ἑτέρῳν.͵ γρημάτῳν, αἷον δὲ δἰποιμαι, 

ἐμοῦ περιπατοῦντος, μέγει κὰμ. ἀτελὲς τὸ ἐνθύμωμια 

ἄχρις; οὗ. ἐπεγέγκωμεν. τὴν ἀπόδοσιν. "Ty" οὖν δία &- 
"unuüjnuevw, τό τε, πολλῶν ὄντων καὶ μεγάλων ,. xol: τὴ 
»ομεέγέστον. εἰψαί μας δοχὲῖ,“ περιλάβῃ μιᾷ: περιύδῳ, 17], 40 

“σιλαγίᾳ ἐχρήσατο." ρλλῶν. δέ qq τβιβλίων τῶν περὶ 

πραγυμψασμάτων,, στάσξῳνι,. εὑρέσεων , ἰδεῶν ,. μειϑόδαυ 

δεινατητὰς, ἢ : πρροιμίωνν ; διηγήσδων, ἀγώνων, ἐπιλάχων, 

φράσεων , σχημάτων, χεφαδαίων " ἐπιχειρημάτων, ἐνϑυ- 

μημάτων, τῶν εἰδῶν, αὐτῆς Tuc δητορικῆς. ον 7 45 

£) Καὶ JU Ir πηλλῶν εἰπὼν, ὅπερ' ἦν αλή- 

quu δηλωτικὸν, χαὶ ταῦ διᾳκεχριμέναυ ποσοῦ, τὸ με: 

γάλων ἐπήγεγχὲν , ὅπερ" ἐστὶ μεγέθους, "καὶ τοῦ" συγεχοῦβ᾽ 

$t009b , 0t ἀμφοτέρων. τὸν τῆς ῥητῃρικῆς, αὔξων ἔπαι- 
vov προτάττεται δὲ τὸ διωρισμένον τοῦ, duvex je, ἐπει- 20 

δὴ τὸ μὲν ἀριϑμητιχῆς, τὸ συνεχὲς δὲ γεωμετρίας" πρα- 
τέρα Óà, γεωμετρίας. ἀρεϑιμηφικὴ ; καὶ ὡς συναναιροῦσρ: 

καὶ συνεισφερομένη.. um 

| y) Kai τέχνην ποιεῖ, ἀντὶ. τοῦ ̓ἀποκαϑίστησιν, 

ἐπειδὴ πρὶν εὑρεϑῆναι τοὺς συνιστῶντας κανόνας τὴν AS 

ῥητὸόριχὴν ES: ἀξιοῦγτας τέχνην  ὀνομάζεσϑαι οὐδὲ 

τέχνη ἦν͵ αὕτη, ἀλλὰ φύσεως δεξιᾶς ἔργαν χατὰ Πλάτωγᾳ. 
à) Καταληφϑέντα' τουτέστι μετὰ λόγου γνω- 

σϑέντα, ἢ αἰσϑήσει xo πείρᾳ γνωσθέντα, ἀλλ᾽ οὐ 

'φαντασϑέντα".. τοῦτο. δὲ λέγων βούλεται. ἀναγκαίαν 30 
xab χορησάμην ἀποδεῖξαι τὴν τέχνην. τῶν γὰρ τεχνῶν 
el μὲν. χρήσιμοι χαὶ ἀναγκαῖαι, οἷον- ἀρτοποιητικῆ, ἰα- ἢ 

τρικὴ, νομοϑετιχὴ, ὧν. ἄνευ οὐκ ἂν συσταίη ὁ βίου" 
— 
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ἐφ᾽ ᾧ $ xol Μημοσϑένης φησὶν, * ὅτι τὰ piv ἐν τῷ. σώ- 

pee ̓ πάϑη ἰατρικῇ “ϑεραπεύεται, Tüg' δὲ τῶν ψυχῶν e- 

γριότητας, αἱ τῶν νόμων ἐξορίζουσε, διανοίαι" αὖ δὲ. χρη- 
'σιμρι μὲν, ov μὴν ἄνγαγκαῖαι, ec " Yeauparux, α "δὲ 

δ οὔτ᾽ ἀναγκαῖαι; οὔτε γρήσιμοι, ὡς ἡ ἀρματηλατιζή" αἱ 

ui οὖν πρῶταϊὶ μετὰ λόγου xe αἰσϑήσεως ἐγνώσθησαν, 

τουτέστι τῆς φύσεως ἡμῶν δεηϑείσης αὐτῶν! ὡς xo πε- 

Οἱ τῆς »οιιοϑετικῆφ᾽ “Αἰσχίνης φησὶν, € ὅτι ix τοῦ γίνε- 

σϑαι τινὰ, ὧν μὴ δεῖ," τοὺς νόμους ἔϑεντο οἱ παλαιοί" 

£0 καὶ “Σόλων᾽ ἐρωτηϑεὶς, διὰτί νόμον oUk ἔϑετο᾽ κατὰ πα- 
τροκτόνου, ἔφη ,7 pr πιστεύειν δύνασϑαϊ τοῦτο ποιῆσαι 

τὴν φύσιν, oi CB δεύτεραί τε καὶ τρίται e περιττῆς 

| τίνος ἐπινοιας ὑπέστησαν. ἜΣ αὖ κ»ῆς" καὶ εὖ ἐξ erbe 

κατελήφϑησαν, τίς χάρις Ἑρμογένξε, περὶ τούτων δια- 

'15 λαμβάνοντι; χάρις hiv οὖν, "δτο ταῦτα ἀὐτὸς διήρϑρω- 

σε S xài ὠργάνωσεν, ὡς καὶ ᾿Ἀφιστοτέλης τὰ τῆς φιλο- 

σοφίας." ἐξ ἀρχῆς δὲ, οὐκ ἀφ᾽ οὗ γεγόνασιν Gv gems, 

ι ^ ἀλλ᾽ ἀφ᾽ οὗ Κόραξ χαὶ Τισίας ? tip φῶς τὰ T^c δητα- 

᾿ρικῆς 9 ἐξργα. προήγαγον * τὰ δὲ συγγυμνασϑέντα τῷ 
20 χρόνῳ 2n τοῦ πεῖραν. δόντα, δοκιμασϑέντα". δεῖ γὰρ 
πρὸς τῇ νεὑρέσὲι καὶ γυμνασίας, ὡς ἐδήλωσε Δημοσϑέγης, 

᾿οὗ τοιοῦτος "ὧν πέρ: τὸ “τανηγυρμμίδν; οἷος περὶ εὰ λοιπὰ 
τῆς ῥητορικῆς ἣν εἴδη, διὰ τὴν περὶ αὐτὸ ἀμελετησίαν" 

τὸ δὲ, τῷ χρόνῳ ," "Ori αἱ μὴ Κ)ρήσιμοι τέχναι καὶ βιω- 

'28 φελεῖς ἀχμάσασαι πάλιν ἀπογίνονταιι 

ε) “Σαφῆ τε τὴν ὠφέλ tcov" τοῦτὸ πρὸς τοὺς HAa- 

"τωνικοηὺς, ὥσπερ δὲ ἔλεγεν, ὅτι γϑωρμετρία 19 xol ἀστρο- 

vouio ἄδηλον, εἰ ὠφελεῦ' Tq "δὲ ῥητορικὴ δῆλον, εἴγε 

[] 

5 Contr, Aristogit. H, p. 808. — Cfr. Sopatrum p. 20. 

6 Contr. Timarch. p. 254. Bekk. — 7 Diog. L. Vit. Sol. c. X 
-8 Ven; 4. διήρϑρωσε. Mon. διώῤθωσε. 9 Ven. 4. 7ισίας. 

| :Mon. Σιτίας. 40 Ven, 1. 3 ytop. o! 
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Ἐέχνη ἐστί" τῶν γὰρ' τεχνῶν 7 μέν Tig. ἔστι καλλιτεχνία, 

7] ἀγαϑοῦ ἕνεχεν ἐπινενοημένη " οἷν UXTQUE), γραμματί- 
x , δηξορική᾽" 7 δὲ ψευδατεχγία, 1 | ματὰϊοτεχνία, ἘΣ οἷον 
7] ὀρχηστικὴ ; ἧς τέλος οὐδὲν, ὡς ἐν ἑαυτῆ ᾿ἀποσβεννυμέ-. 

νης " ἡ δὲ κακοτέχνία, ὡς 1 τῶν δηλητηρίὼν ποίησις καὶ 

ἡ μαγική. | 
5 Καὶ πανταχοῦ" à uy τοῦ βουλαῖς καὶ δὶ- 

πκαστηρίοις τὸ συμβουλευτιχὰν καὶ δικανικὸν ἐδήλωσε. 

ταῦτα γὰρ αὐτῶν τόποι" διὰ δὲ τοῦ πανέαχοῦ τὸ πανη-᾿ 
γυρικὸν, ὡς χαὶ ἐν ἐχείϑοις" χαὶ πανταχοῦ ἐξὸν ἐγχωμιά- 49 
ξεῖν" ἢ. πανταχοῦ, ἀντὶ τοῦ xoi ἂν ποιητικῇ καὶ δια- 
λεκτικῇ καὶ ταῖς, ἄλλαις λογικαῖς ἐέχναις. Παρατηρὴ-" 

τέον δὲ, ὅτι καὶ àx τῶν 1^ τόπων τὰ εἴδη αἰγνέττεται. n 

") Μέγεστον' σημείωσαι, ὅτι ὑπερϑετικῶς. εἴω-- 

ε τὰ προοίμια τῶν οἰκείων συγγραμμάτων ὁ. ἔρμο γέ- 45 

vng προφέρειν. οὕτω yàg καὶ ** ἐμ τῷ περὶ εὑρέσεως . 
ἔφη" n πρώτη xel καλλίστη τῶν προοϊμίων εὕρεσις “ἢ 
καὶ ἐν τῷ περὶ. ἰδεῶν" ,eimeo ἄλλο τι τῷ ῥήτορι, καὶ 
τὰς ἰδέας οἶμαν τοῦ λόγου τῶγ ἀναγκαιοτάτων εἶναι * 

y GOX£LV ,' E | T 1 20 
. 4$) Τὸ περὶ διαιρέσεως" ἐξ εἴδη εἰσὶ διαιρέσεως, 

ἀπὸ γένους εἰς εἴδη, ἀπὸ εἴδους ug ἄτομα, ἀπὸ ὅλοὺ € ἑἰς μέρη, 

ἀπὸ συμβεβηκότων εἰς οὐσίας, ἀπὰ οὐσιῶν εἰς συμβεβηκό- 

τα, ἀπὸ ὁμωνύμου φωνῆς eic διάφορα σημδινόμενα" ἔξωϑὲν 
δὲ τούτων, καὶ ὡς τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς καὶ πρὸς Év* χαϑὸ καὶ δὲ-- 28 

αἱρεῖσϑαί φασί τινες τὴν ῥητορικὴν εἰς τὰ αὐτὰ 11 εἰδῇ. 
Τῶν γὰρ ἀπὰ γένους εἰδῶν ἕτερα τὰ τέλη. Τοῦ γὰρ 
ζώου τὸ μὲν λαγικὸν, τὸ; 0b λόγον; τὰ δὲ τούτων τέλη 
διάφορα" τῶν δὲ τὴς ῥητορικῆς εἰδῶν τέλη τοῦ μὲν δι- 

κανικοῦ τὸ δίκαιον, τὸ δὲ Gun(lovAsvruxOU τὸ συμφέ- 30 

41 ἢ ματαιοτεχνία Ven, om, 12 'τῶν Mon, om., recepi ex 
Ven.1. 18 xoi Mon, om., recepi ex Ven. 4, — Initia libri 

de invent, et de ideis. — 14 Ven. 1. αὑτῆς. — 
ι 

- 
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Lav, vov δὲ πᾳνηχηρικοῦ τὸ χαλόν.͵ Ταῦτα δὲ συνυπαρ- 

uu ἀλληλοις" εἴ τι ψφὰρ δίχαιον, τοῦτο καὶ συμφέρον χαὶ 

καλὸν, xal εἴ τι συμᾳέρον, τοῦτο χαὶ δίκαιον καὶ καλὸν, 

“καὶ εἴ τι χαλὸν, Τοῦτο, χαὶ δίχαιον καὶ συμφέρον. "Ead 

δὲ EX πασῶν τῶν διαιρέσεων dvo. μόνων ἐμνημόνευσεν 

ὃ ἙἭ,ρμογένης, τῆς τε ἀπὸ γενῶν εἰς εἴδη, καὶ τῆς ἀπὸ 

ὅλων «εἰς μέρη, φααί τινες τὴν μὲν 8) προτέραν εἶναι, 
xad ἣν ἡ ῥητορικὴ διαιρεϑείη ἂν εἴς τε τὰ δικανιχὰν 

^ καὶ συμβουλευτιχὰν καὶ πανηγυριχόν". τὴν δὲ δευτέραν, 
(A0. καϑ' ἣν ὅλος ὁ λόγας εἰς προοίμια, διηγήσεις, ἀγῶνας, 

καὶ ἐπιλάγους" ἕτεροι. 'δέ φασι,: μὴ, ταῦτα εἶναι; οὐ γάρ 
. «ἂν εἶπε γενῶν, χαὶ ὅλων, ἀλλὰ γένους͵ καὶ ὅλου" καὶ ἔστι 

μὲν εὐήϑης ἡ “τοιαύτη ἀπορία." "Ones. δέ φασε, τὴν 
μὲν προτέραν, χαϑ᾽ ἣν ἐν ταῖς ἰδέαις ἡ σαφήνειᾳ, γέ: 

,45.06 οὖσα, εἰς εἴδη 26 διῃρέϑη, τὴν suzgivevery, xol τὴν 
χαϑαρύτητα, χαὶ. ζλλαι" εἰς ἄλλας" τὴν δὲ δευτέραν, 

ικαϑ᾽ qv τὰ εἴδῃ,. οἷον. ἡ καϑαρότας εἰς ὀχτὼ μέρη τί- 

va, ἔννοιαν," μέϑοδον καὶ τὰ τοιαῦτα. | - 
' L) Καὶ ἀπαδείξεως" διότι, ἐν αὐτῷ περὶ τοῦ ἄγω- 

, 30 νιότικοῦ μέρους τοῦ λόγου μαϑϑιάνομεν ̓ τὰ γὰρ κεφά- 

λαια TOW: ἀγώνων, ὦν. ἔδιαν ἡ ἀπόδειξις, ὥσπερ καὶ τῶν 

ἐπιλόγων ἡ αὔξηαις. .᾿ " | 
ie) To». Ao rraxQv ξητή πατων" πολιτικὰ ζη- 

ruota. χαλεὶ παᾶνταὰ τὰ ὑπὸ τὰς δεκατρεῖς ἀναγόμενα 

, 24 στάσεις " πολιτικὸν δὲ τὸ. . ῥητορικὰν πρὸς ἀντιδιαστολὴν 

«τῶν φιλοσόφων. T 

L2 Εἰς τὰ λεχόμενα κεφάλαια" λεγόμενα τὰ 

παρὰ τοῖς ἀρχαίοις, οὕτω καλρύμενα" χεφαάλαια δὲ, ἐκ 

| ' peraqopág τῆς κεφαλῆς" ὡς γὰρ" ἐχείνη περιεχτικῇ τῶν 

(99 αἰσθήσεων," οὕτω καϊπᾶν supino) ῥητορικὸν περιεχτιχὸν 

' 

4 

15 uiv Mor, om., recepi ex Ven. 4. 16 Ven. 3. εἴδη. 
' Mon. ἤδη. W | 
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ἔστιν. ἐπιχειρημάτων; ἐργασιῶν, ἐνθυμημάτων, ἐπενϑυ- 

μημάτων καὶ πλαστῶν. ) 

iy) Ὁ αὑτὸς ̓ σγεδὸν. διὰ μὲν TOU "n αὑτὸς “ 

τὴν κοινωνίαν ἔδειξε" διὰ δὲ τοῦ OO 800" τὴν διαφορὰν,.. 

κοινωνεῖ μὲν γὰρ, ἐπειδὴ τὸ tegi εὑρέσεως περὶ τῶν ἐν- 8 

ϑυμημάτων καὶ τῶν παραδιγμάτων ἐστὶν, ἐξ ὧν, ὥς 

ἐκ τόπων, συνίστανται τὰ ᾿χεφάλαιὰ" ᾿διαφέρει δὲ, ὅτι 

τὸ περὶ δὑρέσεως ἀναπληρωτικὸν τι τοῦ περὶ" τῶν στάσεων, 

εἴτουν τὼν 1 χεφαλαίων.᾽ Uc 

α) Ἔστι τοίνυν" τὸ μὲν ἀμφ ισβήτησιρ" γένορ τὰιο 

δὲ λοιπὰ, διαφοραί" τὸ μὲν γὰρ λογικὴ" πρὸς διαφο- 

σὰν τῆς τῶν πυχτῶν" 19. χγὸ δὲ ̓,, ἐπὶ μέρους,“ Ow τὰ. 
τῶν φιλοσόφων καϑόλου ζητήματα" ᾧ γὰρ ῥήτωρ τὸ L&- 
Qixóv δίκαιον ζητεῖ" εἰ δὲ χαὶ οἱ ῥήτορες πολλάχις τοῖς 

καϑόλου χρῶνται, ὡς Δημοσϑένηρ". πέρας μὲν γὰρ Gta - A8 

σι TOU βίου ὃ ϑαναΐορ, 'χὰν ἐν οἰχίσκῳ "τιὸ αὑτὸν 2σ' 

καϑείρξας τηρῇ" καὶ πάλιν ἐν (Φιλιππικοῖς, 1 οὐ yoQ 
ἐστιν, οὐχ ἔστιν ἀδιχοῦντα χαὶ ἐπιορχοῦντα. καὶ ψευδό-" 
μενον δύναμιν βεβαίαν κτήσασϑαϊ,. ἀλλὰ «πρὸς κατα- 

σχευὴν ἑτέρων ταῦτα "λαμβάνουσιν, οὐ γὰρ περὶ τούτων 20- 
προύχειτο σχυπὸς τῷ ῥήτορι" ἀλλ᾽ ἕτερά tuyo DTE TOU- 
TOY κατεσχεύαξεν. 13 7 | 

8). Περ!ντοῦ νομισϑέντορ" 'óv' γὰρ trat ἡ ῇ δὴ: 

τορικὴ τὸ ἀληϑινὸν δίκαιον, ἢ TO ̓χαϑόλου᾽ καλὸν," “ἢ tó 

τελείως συμφέρον, , ἄλλ᾽ One ἕχαστον ᾿ἔϑνος i ἢ πολιτεία 28" 
ἀγαπᾷ" οἷον νόμιμὰν (dy Aaxtdaluo τὸ. τοὺς ξένους" 
διώκειν, ὅπερ ὠμότητος ὃν, nOg ἂν en ̓ ἀληϑινὸν δί- 
xotov; ἐπαινεῖται. μέντοι. παρὰ «Τακεϑαϊμονίοις' xoi ἐξ: 

A 

Yin — 
ó Codd. om, - 18 τῶν. Mon. oma; recepi e ex Ven,  ἐ9 

Mon, ποιητῶν, Ven. πυκτῶν. 20 αὑτὸν adjeci ex Ven. 4. — Ὁ 

pro cor. p. 258. 21 Olynth. II. p. 20. 22 Ven. χατϑδν 

σκεύεξεν , Mon. κατασκευάζειν. s 38 καὶ Mon. pm., "recepi εἷς 

Ven.4. ᾿ 
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δίκαιον" νομίζεται, duorov τούτῳ, xoi τὸ ἐν “4ϑήναις 
ἀπαιτεῖν "τοὺς ξένους ἐνοίκιον. 

y) Πάντων ἅμα ἢ τινῶν" ὅταν γὰρ συμστεπλε- 
γμένος ὁ λόγος jj navtà εὑρίσχεται, τέλος μὲν γὰρ av- 

5 τοῦ τὸ δίκαιον * κατασκευάζεται ?* δὲ τὸ πανηγυριχὸν, 
στάσεως δέ ἐστι πραγμῶτικῆς. 

| 8) ἃ yayxm εἰκότως ἀνάγκη, δεῖ γὰρ πάντως τὸ 

μὲν πράττειν, τὸ δὲ ὑπό τινος πράττεσθαι" ὕλη δὲ τῶν 
ζητημάτων τὰ πρόσωπα ταῦτα xti πράγματα" ὡς καὶ 

40 τῆς γραμματικῆς τὰ ὀχτὼ μέρη τοῦ λόγου. 

. 8) Ὧν πλείστη᾽ QU προσώπων πρὸς τὰ ?5 πρά- 

γματα λέγει, τοῦτο γὰρ καὶ τυφλῷ δῆλον, ἀλλὰ προσω- 
πων πρὸς πρόσωπα, xal πραγμάτων πρὸς; πράγματα. 
95) Kai ὅσα ὅλως" oi γὰρ πάντα δύναται διαι- 

45 ρεῖσϑαι, τὰ γοῦν ἰσάξοντα οὐχ οἷόν τὲ διαιρεθῆναι, 

οἷον, δύο: νέοι πλούσιοι χαὶ τὰ ἕξης. 
C Τῶν οὖν προσώπων" τῶν' γὰρ πραγμάτων τὰ 

μὲν ὡμολογημένα καὶ μὴ ἔχοντα ἀντίῤῥησιν οὐ xgive- 
ta οἷον, ἐφωράϑη τις φονεύων τινα" τὸ πρᾶγμα οὐχ 

20 ἔχει ποιύτητα, οὔτε τὸ πρόσωπον' ὁμολογεῖται γὰρ ὁ φό- 
vog, καὶ οὐχ ἔχει χρίσιν, ἀλλὰ κοινὸς γίνεταε τόπος" ἐπὶ 

δὲ τῶν προσώπων τὸ ἐναντίον ἐξέτασιν ἔχει καὶ ἰσχὺν, 
ὅσα ὡμολόγηται, τὰ δὲ μὴ 26 ὡμολογημένα oU κρίνεται, 

ὥσπερ τὸ τίς, ᾿ 

26 1) Τόπον δέ" ἐπιχείρημα καὶ ὕλη τινὰ καὶ ἐρ- 
γασίαν καὶ ἀφορμὴν δίδωσι τῷ Ayo - 

; 9) Ἰσχυροτάτην μὲν" τὴν εὐπορίαν ἔχουσι. τὰ 
gig: ; ἀπὸ τῶν ἐγκωμιαστιχῶν τόπων, γένους, ἄνατρο- 

φῆς, παιδείας χαὶ τῶν τοιούτων" τὰ δὲ 37 ὡρισμένα dy- 
50 τὶ τοῦ γνώριμα" οὐδὲν γὰρ ὠφελεῖ τὸ ἀύριον , οἷον Σω- 

A 

24 Ven. 1. μετασκευάζεται: 25 τὰ Vcn. 1. non hgbet, 
26 μὴ ex Veh. 4. adjeci. — 27 δὲ εχ Ven. 1. recepi. 

͵ 
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χρώτης᾽ , “ἐὰν. μὴ εἰδῶ. ἀπὸ. ἱστορίαρ, ὦ πράξεως αὐτοῦ, 
τίς ἐστιν. ᾿ 

t) Τὰ noág τι" - πρός τι ̓ λίγοιων πρόσωπα, ὅσα 

λεγόμενα. 'συνεμφαίνουσι, xdi ἕτερόν. πρόσωπον ταῦτα δὰ 
ἀπὸ μόνης τῆς τοιᾶςδε σχέσεως ἐξεταξεταρ". && γὰρ καὶ 38 5. 

μὴ ἐν: ταῖς ἱστοῤίαις. αὑτῶν" ἔχομεν τὴν ποιότητα; ἀλλ᾽ 
οὖν δέδωκεν ἡμῖν ἡ φύσες κοικὴμ περὶ αὐτῶγιἀναπλάσασϑαε 
ποιότητα, καὶ TOUxVTT)V- τινὰ πέρὶ αὑτῶν ὑπόληψιν ἔχόμεν, 
οἷον περὶ τῶν πατέρων; ὅτι χρηστοὸϊ. καὶ φιλόπάιδες" xot 
mol τῶν. λοιπῶν ὡσαύτως; Τὰ δὲ πρὸς tí ταῦτα. ἰσχυ- 
ούτερα μέν ἐστι τῶν μετὰ ταῦτα. ?? (“λείπεται δὲ τῶν 35 
ὡρισμένων" ἐχεῖνα μὲν γὰρ βεβαίαν ἔχει τὴν ποιότητα, 
τὰ δὲ πρὸς τι οὗ πάντως" εἰ γὰρ xol χρηστὸν τῶν πα- 
τέρων τὸ πρόσωπον, ἀλλ᾽ εὑρίσχομέν τινας ἕλαΣστον qoov- 

τίσαντας τὴς φύσεως" wl τὰ uim σιρός τι φύσεως ἢ 15 

σχέσεώς εἰσι, τὰ δὲ μετὰ ταῦτα τῶν. " τρόπων , οἷον ἄσω« 
τοι, μοιχοί. ΝΕ 

wx) Οἷον ἄσωτοι" ὃ Abixüs οὗ τῶν" διαβεβλημέ: 
γωγ" διαβεβλημένα γὰρ τὰ μισούμενα. OU τὰ χολαζόμε- 

γα ὃ δὲ μοιχὸς τῶν χολαζομένων". ἀλλ᾽ οὐ τοῦτο δεῖ 20 

νοεῖν, ὅτε μοιχὸν λέγει τὸν διὰ μοιχείαν κρινόμενον, ἀλλ᾽. 
ἐφ᾽ ἑτέρῳ πράγματι! ὡς 351 ἐπὶ τοῦ ἀριστέως μοιχοῦ, 
τοῦ ἀναϑέντος τὰ ὅπλα εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἀσεβείας χρι- 

vouévov* ἐνταῦϑα 7g: ἢ μοιχεία εἰσῆλθεν εἰς δικαστή- 

biov, OU xoiou ὑπέχουσα, αλλὰ διὰ τὴν ἀσέβειαν ἐξες δ 
ταζομένη" τὸ γὰρ ξητούμενον, 5i ησέβηκεν 1 ἢ μὴ, νόμῳ 

τῶν ἀριστέων τὴν τανοπλίαν ἀναϑείφ. Τρίτην δὲ ταῦτα 
τάξιν ἔγει τὰ διαβεβλημένα,. ἐπειδὴ- τὰ μὲν προηγούμενα 
παραλαμβάνομεν εἰς ἀπόδειξιν καὶ ἀγῶνας" ταῦτα δὲ 

πρὸς καταδρομὴν" μόνοντι ὦ 8 γὰρ ὁ δύναταί ἐν τοῖς προτέ- 89 
——É 4 . 

^ S). V à "as —J 

28 xai ex Ven, 4. Mljei 29 Ven. 4. ̓ μετ᾽ αὐτά, 30 

Mon. ἀπὸ τῶν. Ven.1. ἀπὸ om. 81 ὡς ex Ven. 4, recepi, ^ 
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* goie ἡ ἀπόδειξιδ, φοῦτο, ἐν τούτοις" ἡ τῶν διιαστῶν πρό- 

ληψις, προμεμίσηται γὰρ τὸ πρόσωπον. r 

(9) Τετάρτην τὰ ἠθικὰ" "τῶν ἐξ ἡμετέρας ἐπι- 

ἐηδεύσεως ὄντων τὰ" μὲν μισεῖται χαὶ καλεῖται διαβεβλη: 

δ μένα, τὰ δὲ γελᾶται , καὶ καλεῖται ἡϑικὰ, τὰ δὲ οὐδέ- 
τερον". ψιλὴν δὲ μόνην. ἔμφασιν. παρέχει, ὡς τὰ ὅπλα 
πρῦσηγορικάν, ἰσγυρότερα oy* τὰ “μισούμεχα τῶν γελωμῶ 
ver καὶ τὰ γελώμενις. τῶψ. ἁπλῶν * pun; δὲ λέγονται, 

λαίτόι “καὶ ἐν "oic ἄλλοις προαώφοις͵ τοῦ ἤϑους ἐμφαι- 

4ó νομένου , δια TO ἐν τούτοις εὐποβίαν τινὰ τὰν' dy ovra 

ἀπὸ μόνου τοῦ ηϑοὺς dauffcvent, t yUQ τοιαῦτα τῶν 

᾿ϑτημάτων χωμῳδίας τόπον ἐπέχεεν, καὶ οὐδὲν ̓ ἀγώνεστι. 

χὸν συνεπάγεται, οἷον γεωργὸς μυρυθομένην τὴν" γυναῖκα 

ἀποπέμπει... ' UC 
is; uU) dvo mgoonyogioy* προσηγορίας φησὶ τὰ 

᾿προδσηχορικὰ, olov. ἄνϑρωπος, ἵππος, καὶ ἔτι τὰ μὴ xv- 
Quo, οἷον ῥήτωρ, φιλόσοφος, νέος, γέρων, καὶ τὰ τοεαῦτα. 

- (δ) Προσώπου καὶ πραχμτεῦς᾽ περὶ προσώπων 
προϑέμενος λέγειν περὶ πραγματὸς φησι" πεποίηκε δὲ 

αὐ τοῦτο, ἐπειδὴ τὸ μὲν πρόσωπον. xk αὑτὸ οὐχ᾽ ὑπο- 
πίπτει κρίσει᾽ ἔστι δ᾽ ὅτε οὐδὲ τὸ πάάγμα xcÓ^ αὑτό" 
ἀνοίχδιον δὲ. προσώπῳ τινὶ πρᾶχμά. ΠΣ συνασετόμενον, 

στάσιν ποιεῖ, : 
(a8) «Αὐτίκα ὁ Δημοαϑέκηρ' δὸς γὰρ λείβοε τις 

35 ““]ημοσϑένην, καὶ πολιτευόμενον. ξλαβε xol πατέρα' καὶ 

ῥήτορα" εἰ δὲ καὶ τῷ κυρίῳ. τὰ «AA παρέξεται, φαῦὶν, 
ἔδει. περὶ τρύτων εἰπόντα μόνων ἀρκεῖσϑαι" ἀλλὰ φα- 
μὲν, ὕτι μὴ δυνατὸν τὴν ἢ τῶν ̓ 'διπλῶν δύναμιν supo τῶν 

ἁπλὼν μαϑεῖν. . ... uus 

4 

50-' 15). Toi. ἐγκωμιαστικοῖς" ᾿ἀστέον, ὡς ἐπὶ τῶν 
κυρίων μόνων χρώμεϑο τοῖς ἐγχωμιαστικοῖς * οὔ μὴν καὶ 

ee '! D^ e. ! 4 1 . ἐπὶ 

aM e. “ HEEL T eO . * ΞΕ ΞΕ . 

$2 Mon. πραγμαΐὶ, der. nid τ τι. € 
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ἀπὲ τῶν. ἄλλων" το δὲ -Peic συμσείπτοισιν, ; οὗ τοῖς εὗς. 
-ρισχομένοις gai». οὐδὲ yaQ πάντως ἐξετάξειν 33 ἕχα- 
στα συμιφέρϑι. τῶν εὐρισχομένων , ἀλλὰ τὰ κατεπείγονρᾳ 
xoà συμφέροντα, ᾿.΄.. - ε 

i£) Οἷον τὸ τίς" ̓ ϑεραπεύομεν δὲ αὑτὸ rebnous 

τρισίν" d λογισμὸν ἀποδιδόντες, ὧν λέγομεν, ἢ ἐγκώμιον 

-τοῦ εὐπόντος ὡς ἔχει τό" ?*^ οῶς δὲ ἐγώ τινος ἤκουσα 

ἀνδρὸς οὐδαμῶς οἵου τὲ ψεύδεσθαι,“ 4 ἡ ἐξ ἐπικρίσεως 
ἡμετέρας" "καὶ γὴ día οὐδὲν ὥπιατον"“ 35 

a) Eg οἷς τις αὐτός" εἰχότως τούτῳ τὴν πρώ- 40 

τηῖ τάξιν ἀπένειμε". δεαβεβαιούμεϑα. γὰρ ἐνταῦϑα ὑπὲῤ 

τῆς ἡμῶν αὐτῶν γνώμης, καὶ ἢ μίαν. ἐροῦμεν ἀπολογίαν 

ἢ πολλὰς, QUK ἐναντιουμένας ἀλλήλαις, à δὲ. τοῖς λου- 

ποῖς στοχαξζόμεϑα τῆς τῶν πεπραχότων γνώμης" ou γὰρ 
δυνάμεϑα διιόχυρίξεσϑαι, ἐπείτοει- ὑπόνοιαν καϑ' ἡμῶν 15 

αὐτῶν παρέχομεν τοῦ εἰδέναι τὰ τῶν ἐχϑρῶν ἀκριβῶς" 

διὸ καὶ ἀπολογίας ἐροῦμεν. πολλὰς καὶ ἀναιρετικὰς ἀλ- 

λήλων, &t6 δῆϑεν στοχαζόμενοι. 
| B) Ὡς ὁ ϑάπτων᾽" τοῦτο οὕτως φησὶν, ἐπειδὴ οὐχ 

αὑτὰς ἔπλασεν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν παλαιῶν εἴληφε τὸ παρά- 30 

δειγμα ^ " : 

γ) 4 εὐτέραν δὲ" ἐστέον δὲ, ὅτι κατὰ ἕνδεκα τρό- 

στους: διαιροῦσί, τινὲς τά. φράγματα" ἢ γὰρ ἐφ᾽ οἷς εἶπέ 
Tic? 'χρύνεται, ἦ ἐφ᾽ οἷς δέον. “εἰπεῖν. οὐκ εἶπεν, ἢ ἐφ᾽ οἷς 

ἑτέρου εὐπόντος ἄντικρυρι MA. αὑτὸν ἀναφέρεται, ἢ "5 2ῃ 

ἐφ᾽ οἷς ἑτέρου εὐπόντος. qui GV TUXQUG εἰς, αὐτὸν ἀναφέ- I 

ρεται, xal πάλεν, ἐφ᾽ οἷς ̓ ἔπραξέ τις, ἢ ἐφ᾽ οἷς δέον 

πρᾶξαι οὐχ ἔπραξεν, ἢ dg "οἷς. ἑξέρου πράξαντος ἄντι- 

xQUG eig. αὐτὸν ἀναφέρεται, ἢ ἐφ᾽ οἷς ἑτέρου πράξαντος 

οὐκ ἄντικρυς εἰς αὐτὸν ἀναφέρεται) ἢ ἐκ πάϑους, οἷον 30 

53 Ven. ἐξετάσϑαι: 34 Dem. Olynth. II. P PA $5 

Olynth. I. p. 15. 86 ἢ. ἐφ᾽ οἷς — οὐκ ἄντικρυς εἰς αὑτὸν ἄναφ. 

1. 26: Mon; om., recepi ex Ven, o5. 

Bhetor. V. 16 
x 
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víog πλούσιος, συνεχῶρ ἀφορῶν᾽ εἰς τὴν ἀριρόπολιν δα. 
UE xol χρίνεται τυραννίδος ἐπιϑέσεως" ἢ ip^ οἷο χέ- 

ἀνηται. , ὡς, παρὰ Φ“ημρσϑένεε εὑρέθη. εἰκὼν Φιλίππου, 
καὶ χρίνεται προδοσίας" ἑνδεκάτη δὲ διαφορὰ ἡ ἡ τοῦ συμ- 

:5 βουλεντιχοῦ εἴδους," μηδὲν XOtVOY ἔγουσα πρὸς τὰς εἰρη- 

μένας" γελοία δὲ ἡ τοιαύτη διαίρεσις" πᾶσαι γὰῤ αὗται 

ὑπὸ τὰς ἐχτεϑείσας τρεῖς τῷ teyvoygoapo ἄγονται" εἴτε 

γὰρ iy λόγοις eti τὰ ζητούμενα , εἴτε ἐν ἔργοις, πρα- 
^. γματα καλεῖται" ὅσα γὰρ μὴ πρόσωπα , ταὐτὰ πραγμα- 
Ἃ0 τὰ ὀνομαξζονται. ; 

à) Τρίτην, & μεταξύ" μεταξὺ εἶπε διὰ τὸ κχοι- 
νωνίαν ἔχειν αὐτὸ καὶ διαφορὰν ἑκάτερον" πρὸς μὲν 
οὖν τὸ δεύτερον κοινωνίαν μὲν ἔχει, καϑύόσον .íxa- 
τερον Vg “ἑτέρου πέπραχται" διαφορὰν 37 δὲ, ὅτε τὸ 

45 μὲν ἄντικρυς εἷς αὐτὸν μεταφέρεται, τὸ δὲ obx ἄντι- 
xQvg* πρὸς δὲ τὸ πρῶτον ; κοινωνίαν uiv, ὅτε ἑκάτερον 

διὰ τῶν ἀποδειχτιχῶν σημείων χατασκεύάζεταε, διαςφο- 
ρὰν δὲ, ὅτι ἐχεῖνο μὲν προσεχῆ ἔχει τὰ σημεῖα, τοῦτο 
δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽ ἔξωϑεν λαμβανόμενα. ᾿Αντιλέγουσε 

20 δέ τινες πρὸς τοῦτο" εὑρίσχεταε γὰρ, 'φασὲν, ἐν τούτῳ 
τὸ σῃμεῖον αὐτὸ τὸ ἀποδειχτικχὸν ἀφανές" ἐξ ἀφαγοῦς 
δὲ ἀφανὲς οὐχ ἂν πιστωθείη" ἀλλά φαμὲν, ὡς οὐκ ἐν- 
ταῦϑα μόνον ὁρᾶται τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ" τοῦ συγκατα- 
σχευαξομένου στοχασμοῦ τὸ πρῶτον σημεῖον ἀφανές * τὰ 

35 δὲ ἐξ αὐτοῦ, τουτέστι τὰ τούτου. κοτασχευαάεικα, φανε- 

θά" οὕτω καὶ ἐπὶ τούτου. τὸ μὲν πρῶτόν᾽ ἐστιν ἀφανὲς, 
τὰ δ᾽ ἑξῆς φανερὰ, οἷον ἐδωροδόκησας “4ρχίδαμε" τῷ 
δῆλον; Περικλῆς ἔγραψεν εἰς δέον ἀνηλωκένας. πεντήχον- 
τα ταλαντα" τοῦτο ἀφανὲς τὸ σημεῖον" τὰ δὲ τούτου 

$0 χατασχευαστιχὰ φανερὰ, οἷον φίλος γάρ. ἦσθα τῷ l- 

ριχλεῖ, xol τοὺς αὐτοῦ οὖχ. ἐδήωσας ἀγρούς" ταῦτα γὰρ 

87 διαφορὰν δὲ usque ad σημείων κατασκευάζεται Ven, 4, om. 
- 
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“τώντα φανερά ve xol ἀναμφίλεκτα᾽ δόξειδ δ᾽ ἂν μηδὲν. 
διαφέρειν τῆς πρώτης τάξεως τὰ πεπραγμέγα τῷ Aoyt- 

δάμῳ"- οἷον ὅτε μὴ τοὺς καρποὺς τοῦ Περικλέους ἐδήως 
σε᾽ τοῦτο γὰρ τὸ ὑπ᾽. αὑτοῦ πεπραγμένον" o γὰρ αὐτός 
ἐστε καὶ πεπραχὼς. καὶ" χρινόμενος" φαμὲν οὖν, ὡς εὖ 8 
pi, ἐξ ὧν ὃ. ̓Αρχίδαμος, ἔπραξεν, ἐχρίνετο, εἶχεν ἂν .λό- 

γον" νῦν δὲ ovx ἐξ αὑτῶν, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν ὃ Περικλῆς ἔγρωψε, 
δώρων φεύγει", 38. xol τούτου σημεῖον, ὅτι μὴ τοὺς ἐκεί- 
γου καρποὺς droga" γίνεται γοῦν τὸ τρίτον εἶδος TOU- 
τα, ἐξ ὧν ἂν αὐτός τε xoi ἕτερος πράξωσι , διὸ καὶ χὰ» 40 — 

c& τοῦτο μεεαξὺ ἐκείνων λέγεται εἶναι, ὡς xoi ἄμφοτέ- 

ρων μετέχον. 
8) Διὰ δὲ τὰ ἄλλα: οἷον διὰ τὰς φιλίας, διὰ 

τὴν. διατριβὴν 39 τὴν ἐν τῷ ̓Ισϑμῷ, διὰ τὸ μὴ δηῶσαι 

τοὺς ἀγροῦξ, £5 
&) Καὶ ovx ἀγνοῶ y πρὸς Μινουκιανὸν ἀπο 

τείνεται λέγοντα , δύνασθαι. εἶναε στοχασμὸν “ἀτελῆ d» 
σλοῦν, - ἀπὸ προσώπου μόνον ἐξεταζόμενον. μὴ κρινομέο 

ψου τοῦ πρᾶγμάτος, , ὅπερ Ἑρμογένης οὗ. παραδέχεται, 

ἀλλὰ διπλοῦ) μὲν T λέγει ἀτελῆ γ. ὅταν. τὰ πράγματα 20 
ἐξισάξωσιν, ἁπλοῦν δὲ οὐδαμῶς." - τι 

ὃ Θαυμάζω δέ". κατὰ συλλογισμὸν δείκνυσιν, E 

ὅτι καὶ τὸ ἀφανὲς πρᾶγμα ἐξεεάξεται, εἰ συνέστηκε γὰρ; 
φησὶ; τὸ ζήτημα, ἀπολόγίαν ὅξεν ὃ ἄσωτος.» εὖ δὲ aro. 

λογίαν y καὶ μετάϑεσιν. αἰτίας ἐρεῖ, εἰ δὲ τοῦτο; xol τὰ 38 

em ege ἄχρι τέλους συνέχει, εἰ δὲ vobfo,. συνέστηκϑ 

τὸ πρᾶγμα, καὶ ἄλλως" ἐπϑδιδήπερ ἐν τοῖς ζητήμασίν εἶσι 
μὲν 49 χεφάλαια προσωπικὼ, εἰσὶ δὲ" “αὶ πραγματικὰ,, 
«m ἔστι χαὶ ἡ τῆς αἰτίας μετάϑεσις; ϑαυμάζω, εἶ τὸ τοι- 
οὗτον χεφάλαιον ἀποδοίη. τις, μὴ χρινομένου τοῦ πρά- 80 
γματος. Do 

$8 Veg. 1. φεύγει. Mon. wipes 39. Ven. 1. τριβήνὰ 40 

pi» ex Ven. 4, adjeci. | t at ol 

X . 16 e* . 
- 
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V .«) Ἐνταῦϑα yàg. πάλιν" 45 τὸ πάλιν οὖκ ao- 
yv. κεῖται, δηλοῖ γὰρ, ὅτι. ὥσπερ ἀνωτέρω ἐμ' τῷ δύο 
ψέοι πλούσιοι, ti ἐπί τῷ xgivotev ἀλλήλους," τὰ σιρύσω. 
πα ἐδείκνυτο ἀνεξέταστα, οὕτω κανταῦϑα τῶν πρυσώπων 

6 ἐξεταζομένων, τὰ πράγματα διὰ τὸ ἐσάξειν οὔκ ἐξετάζε. 
ται. “Ξημείωσαι 02, ἐν μὲν τῷ εἰπεῖν͵, τὰἀὐσυνεσεῶτα͵" 
τὰ εἰς τὰς δεκατρεῖς στάσεις ἀναγόμενα ξηξήμωτα ἡνί- 
ξατο" ἐν δὲτῷ 9 ,,xoà τὰ διαιρεῖσθαι δυναῤιεν δέ τὰ ἐγγὺς 

ὡς ἀσυστάτων, ἅτινα μελετῶνται μὲκ xal διαιρσῦνταιε, ἀλλ 
49 οὗ συνίστανται" iv δὲ τῷ ,ὔσα ὅλως μὴ συνέστηκε,“ τὰ 

πάντῃ ἀσύστατα, ὧαστε τοῦτο. λέγει , ὅτι "7 "TOV στροσῶώ» 
πων καὶ πραγμάτων διδασχαλίᾳ εἰς τὰ τρίω ταῦτα συμ. 
βάλλεται, εἴς. τε τὴν τῶμ συνεστώτων ,. καὶ sig. τῆν τῶν 
ἀσυστάτων, xal εἰς τὴν τῶν: μέσαν ἤγουν τῶν ἐγγὺς 

45 ἀσυστάτων διάγνωσιν. Καταχρηστικῶς ἐνταῦϑω τὰ ἀσύ.- 
στατα xol τὰ ἐγγὺς ἀσυστάτων ὄνομάξες ξητήματίκ; χυ- 
Τίωρ τῶν συνεστώτων μόμων τούτῳ καλουμένων τῷ ὀνό- 
pere τὰ γὰρ παρὰ ταῦτα προβλήματα οὐ κύρια" χα- 
ταχρηστιχῶς δὲ καὶ ξητήματα λέγεταις Tó;pu ἐν γὰρ 

80 ἤτοι ἄμφω: τὸ, ἁπλῶς πολιτιχὸν ὁρισάμενὸς ζήτημια 

vũv τὸ συνεστὼς οοἷονεὶ. μόνον. ὁρίζεται, ὥσπερ xti τὸ 
ἁπλῶς πολιτικὸν ὁρισάμενος ζήτημα ἀπὸ τῶν παραχει- 
μένων διὰ τοῦ "ὁρισμοῦ τοῦτο διήρει" ταῦτα δὲ ἤσαν 
τά Té ἰατρικὰ. καὶ γεωμετρικὰ καὶ τὰ κατὰ φιλοσο- 

235 φίαν xc τὰρ ἄλλας ἐπιατήμας. καὶ τέχνας ὀνομαζόμενα 
m ζητήματα, .οὕξω. χαὶ νῦν τὰ συνεστῶτα τῶν πολιεικῶν 

ὑριζόμοενος ζητημάτων ἀπὸ τῶν 'παραχειμένον διὰ. τοῦ 
ὑρεσμοῦ. διαστέλλει: ταῦτα, τὰ δέ εἰσι τὰ πάντη ἀσύστατα. 

c): Kol ὅσα μὴ συνέστηκεν" προβλήματα δη- 

80 λονότι,,, οὐδὲ. Jap Utipero xol αὐτά. 

E Τὰ μὲν γαρ ἤτοι ἄμφω" ὃ μὲν Μιουχκχια- 

6:44. Tota haee sectio in Ven. f. Neest. 42 τῷ. abest a cod. 

, 4 γὰρ ex Ven. 1. inserui. So 

e : "a4 X 
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γὸς τρεῖς τῶν Ζητημάτων, παραδίδωκε τρόπουρ» αἴτιον»; 

συνέχον “καὶ, κρινόμενον". ἀἴκιον, μὲν SOY. χατήγορον' ὀνό-, - 

μάδων, ᾿αὐτὸς pp ἐστιν ὃ. παρέχων, τὴν. ἀφορμὴν τῇ 
γραφῇ ouvéxov δὲ τὸν," φεύγοντα, ἐξ αὐτοῦ γὰρ αυνέχε-. 

fus τὖ. ιξητημα" ,᾿Ξφινάμανον ᾿δὰ τὴν ψήφον᾽ τῶν ἃικα- 5 
ὁτῶνγ bor: yop ἐστιν ἡ ̓χρίναυσὰᾳ ' Ὃ. δὲ ᾿ Ἑρμογένης: 
τίσσαρας «τόπους TU συνεστώτων τιϑέμόνοσ'. ἅμα δι. 
αὐτῶν xal τὰ ur. συνεστῶτα διδάσκει" καὶ πρῶεος. μὲν 

τρύπος. ,“ιτῦτι ἢ. πράσωπόν: ἐσξεν ἢ πρᾶγμα. τὸ. χρινόμε-ς 
yo»* δεύεερος, pré. ἑκάτερος τῶν. ἀντιδίκων πιϑανοὺς. $0. 
ἔχει λόγους καὶ ἰσχυρρύς". tiros y. ἡλίκα uum. παρὰ roi 

διχκάζουσο nmpo&grrart τέταρτος, ἡνίκα μὴ τὸ πέρας 

ἀδύνατον... Διὰ μὲν: οὖν τοῦ ^ εἰπεῖν . παδιι πρόσωπον 
«uL σιρᾶγμα , -ἀντιδιξσεριδε τὰ ἐξ ἑνὸς. μέρους ἀσύστα- 
τα, «δεὼ δὲ τοῦ", »" τὸ ἕτερόν γε, τὰ ἐξοώμφο! τἀσύ- τὰ 
στατα, διὰ δὲ ποῦ, ἐξ ἑκατέρου μέρους ἢ to. Ἡιρχομερῇ, 
xol τὰ ἀπερίσταζα., . καὶ “πὰ. ἑτεραῤῥεπῇ ̂S δεᾷ,. δὲ «τοῦ, 

»σὺν τῷ πιϑῳνῷ ὧδ: τὰ ἀπίϑακα, διὰ δὲ τοῦ. OL Qopowgtk 

τὰ ᾿ἀντιστρέφοντα, διὰ δὲ 'τοῦ.,,, πίστεσιν ἰσχυρόὺς γ τὰ | 
ἀδύνατα καὶ͵ τὰ. χακύπλαστα".. καὶ y&0.xci ταῦτα. ἀδύ- 36 

vota, xata ϑανόντων τὴν κατηγορίαν ἐπάγοντα, διὰ. 
᾿ δὲ τοῦ ,, μὴτπροειλημμεέχον “" τὸ προειλημμένον τῇ κρίσει 

xai τὸ ὥδοξον»:. xal ydQ» Χαὶ *.T0 ἄδοξον, εἰ χαὶ μὴ τοῖς 
δικασταῖς προδιέγμωσταιν, ἀλλὰ τῇ γνώμῃ,, καὶ πρὸ Ours 
γνώσεως. παρ΄. αὐτῶν. τὸ πρᾶγμα. μεμίσηται; καὶ ἅμα τῇ: 
εἰσαγωγῇ: τοῦ. δικαστηρίου. ἐκβάλλεται" ' διὸ δὲ" τοῦ: ,0v- 
γάμενον τῷ πέρας. λαβεῖν “. τὸ ἄπορον: t4 nV 

yy Καὶ" ἱπρύσω moy .ToUTO διὰ “τὰ — 
φησιν, ὃ xu προσώπου. wal: "toy nozog- -ἐλλυκέξ, feng 
οἷον qovog yéyovt,. καὶ κρίνεταί ne. Co. esse co cR 

8) "Hj TÓ: freto y y €^ δυκεῖ" ὁ pus pág" Ἑναντιοῦ- 

— ΝΣ 
M J οἱ". Η 1 “9 fi Ἵ ' " "4 

. ρὶ Gc 
2 Ven. 1. τό. 8 καὶ ex Ven. 4. adjeci, teu 
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σϑαι ἑαυτῷ, ἀνωτέρω μὲν; εἰπὼν, μὴ δύνασθαι συστῆναε 
ξήτημα ἄνευ πραγματὸς, νυνὺ δὲ δίχα ϑατέρου, róvr- 

ἔστιν ὑποτερουοῦν, προσώπου δηλονότι" ἢ πράγματος, 
συνεστάναι" ἔστεν οὖν εἰπεῖν, ὅτι ἢ τὲ ἕτερον ὥρισμέ- 

g»ov ἐπὶ τοῦ προσώπου μόνου ληπτέον, ὅπερ ἐστὶν ἐπὶ 

τῶν ἁπλῶν, ἢ εἰ ὁ ἐπ᾽ ἀμφοτέρων δύναται νοεῖσθαι, ἐπὲ 
τῶν διπλῶν, iy οἷς ἐξισάζξει μόνα τὰ πράγμφτα, νοητέον-: 

e) Καὶ πρῶτόν ys* ὥσπερ ἐπὶ τῶν προσώπων ἐκ 
τῶν ἰσχυροτέρων ἤρξατο καὶ προῆλϑεν ἐπὶ τὰ ἀσϑεμέστε- 

1000, οὕτω καὶ ἐνταῦϑα ix τῶν μᾶλλαν ἀσυστάτων ἤῤξα- 
το ταῦτα γὰρ μᾶλλον ἐσχυρότερα, χαϑὸ ἀσύστατα,, καὶ 
κατέληξεν eig τὰ ἐγγὺς ἀσυστατων; 'καὶ ἐν αὐτοῖς δὲ 
τοῖς ἀσυστάτοις ἤρξατο τὲκ τοῦ ᾿“μονομιεροῦς , ἐν ᾧ τὸ 
^aY τῆς δυνάμεως ὁ κατήγορος Spes. χαὶ 'χατέληξεν ' ̓εἴᾳ 

45 τὸ ἀπερίστατον, ἐν ᾧ ἡ ἰαχυρὸς μὲν ὁ ἀπολογούμενός, τῷ 
δὲ χατηγόρῳ υὐδεμία ἰσχὺς). τὰ δ᾽ ἄλλι ᾿μέαον εἰσάγει; 

iv οἷς ὑφ᾽ ἑαυτῶν 0 τε χατήγορος xói.G ᾿κατηγορούμε-. 

7ος ἁλισκόμενοι φαίνονται. "Eni δὲ τῶν' ἐγγὺς ἄσυστά-. 
ταν ἀπὸ τοῦ " ἑτεροῤῥεποῦς μὲν ἄρχεται, ἐν ᾧ ἧττον ὃ 

40 ἐναγόμενος δύναται, ἐἰς δὲ τὸ τῇ κρίσει. προειλημμένον 
χαταπαύει: τὸν λόγον. - EM 

ce) Τὸ μονομ ερές" εἴδη γεκικώτατα τῶν ἀδυστά. 
των δύο" ἢ γὰρ τὰ ἐναῤγῆ xoi αὐτόϑεν πρόδηλα oa ζξη- 
τεῖται, Gg ἐκ ἡμέρᾳ οὐ ζητοῦμεμ, εἰ ἡμέρα ἐστὶν, ἢ τὰ 

25 d ὕνατα εὑρεϑῆναι, οἷον οἷ: ἄρτίοι,. oí ἀστέρες, λοουτὸν 

ἐχεῖνα. λείπεται.. εἶναι ζητήματα; € 9 καϑ' ἑαντὰ μὲν. 

ἄγνωστά ἐστιν" ἀπὸ δὲ ξητήσεως ἐὑρεϑῆναε δόναται.- 
εὐ £) To ἐδισαξονιδιόλον" καὶ yap-xdb ἐν τούτῳ, 

xe ἐν τοῖς ἄλλοις ἀσυστάέοις, ἐᾶν τε τῶν πέριστατι- 
ὅν χῶν προρτεϑῇ, ξήτημα χίναται, διὸ xo& διόλου εἶπεν. 

vq) ῬΤοίτονι κατὰ τὰ, ἀνευιστράφαν" διᾳφέρει 
; ὃ..." a 

4 εἰ abest a Ven. 1, δ τοῦ ex Ven. f, adjei, 6 ἃ 

Mon. om., recepi ex Ven. f. EE Sor edo 
e 4 

! 
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τοῦτο τοῦ. p τῶν ἐντιδίχων ? ev ἀμφοτέροις τοῖς 

ἀλλήλων χρωμένων. λόγοις κατὰ τὸν "χρόνον! dst. μὲν γὰρ 

χατὰ τὸν. κὐτὸνκ ἐλέγχεδαι χρόνον vp ἑαυτοῦ, » ἐνταῦϑα 
ᾧ 9 écvkQU μὲν, ἀλλ᾽" ἐν. διαφρύροις χρύναϊς. ΝῊ 

5 Τέταρτον xovT& τὸ ἄπορον" ἄπορον xcov» B 
pv TQ. FOL0UFOV, καίτοὶ καὶ 'τῶν ἄλλων ἀπόρων. ὄντων 
ὅτι δύᾳ τρᾶ qz qv. ἐν. τοῖς. λάγαιρ», τὰ μὲν xoraGxevostu- 
κὰ τῶν. ἡμεκέρων, τὰ δὲ ἀνωαπρεπτικὰ τῶν ἐναντίων. Ev 
μὲν. οὖν. τοῖς ᾿Ἰϑάλαις τῶν χαταακεναστιχῶν' ἡ ἀσϑένεις 
ποιεῖ. τὸ ἀσύστατον" op δυνάμεθα, γὰρ. χατασκενάσαι ἐν 49 

ἐκείνοις τὰ οἰκεῖα, y; δὲ: τούτῳ οὐ “μόνου reg τᾷ. ἐκεῖν 
Quretet. 7 sereni ier A Aa xoi τὰ ἐναντία, ὧν βούτ 

δλεται, ὃ παντες ἀωτομκεναζεν ὌΠ  ΕΣ Dg 
6) Κατὰ τὺ ἀπίϑακπαν". οἀπίϑανόν. ἐστόν, ΤΣ μῇ 

duvagóv, 2190 iagaptav ἐνῃιντιοῆαϑαεϊ: εἰ, δὲ xol error 4 

ρήϑη “Σωχράτηρν. ἀλλ᾽ wire ἀσάβείᾳ, οὐχ ἐπ στοῤνδίᾳ ὁ “σών 
geovog yag. gina wage, ἐχέχαηξα.. δόξαν. Τὸ QR t6 

eXsgpiouc, τὸ τὺ hioc epu, t3 παρῴδησεν" neiyop yas 
gjow*. »ὥσποῤ γὰρ ** ἀβύκατον Σιφρνίους ἢ ἢ. Magenti« 
vag περὶ. 'τὴρ τῶν. “Ελλήνων. "Dy ng βουλαύεσθιαι,". efr 29 

ἐπειδὴ τοῦτο εἶδεν ἀμφιβαλλόμενον, "eg. duratin τῷ xeo 

γῳ ποτὲ γενέσθαι: ,“καὐτοιγδ αὐτὸς. wur τῆς TOT& XCTG- .. 

στάσεως αὑτῶν λέγει, ἐπήγαγε τὸ, »ἢ τὸν Ivy ψοῦς - 

deren" 60 Ye τοῦτ νον 8 τὸ οἷν C 

cix). Kgvd- TO. ἄδοξον: ἄδοξον. τῷ κακόδοξον καὶ 26 

αἰσχφὸδῳ ovte χὰἀρὶπροβαλεῖται πίστεν ἀνὴρ μον 
τῆς αὑτοῦ. γφαιδεχὸς ;: αὔτξ. duxere Go dipuev τἂν e, 0g 

obyi καὶ fg» φῆς. χῥίσφώς 'αὐτὸν. κατωλεύσει,. “ἢ Ὁ 

7 Mon. 6$ Bai Ven. 1. οὖ om. E Yen. 1; —— 

Mon. βούλονται. . 9 Ven. Ub Q. Mon. ὅ. ̓  | 40 me ? συντάξ. 

P- 176 ub "μὲν ob» ̓ Σιφνίοϊα ἢ - Któstoi -ἢ ἢ τισι» ἄλλοις τοἰούτοις 

οὖσι συγήδειν i ὑμῖν, ἢ ἔλαττον φρονεῖν συνεβούλευρν “ὦ ἂν. 11 γὰρ 

Ven. f. om. "(s 
— 

— 
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ig) Κατὰ τὸ. ἀπερίατατον’ ἀπὲρίσεατον. λέγε: 
ται καίτοι «καὶ πρόσωπον £yoy xel πρᾶγμα, Qux τὸ τὴν 

αἰτίαν λείπειν, αὕτῃ γάρ ἔστι τὸ χυηῃριώτατον τῶν περι: 
στατικῶν καὶ συγεχτιχώτατον" -ὥϑεμ᾽ δὴ καὶ γρῶμα * 

5$ μετάϑεσις "Ec αὐτίας λέγετον, vj. γὰρ, αἰτία ἐστὲν 5 
ψρωννῦσα τὸ ζήτημα, καὶ ἱφοιόγδε. ἢ κοιόνδε-ποιοῦσο) 

doréov δὲ, ὅτι τριῶν ἄγεωμἑ περὶ ἕκαστον. "τῶν πρα- 
γμάτων, χρήσεωξ, δόξης "αὶ. viobus ν΄ τὰ kiv δύο tQ 
ῥήτορι ἀπονενέμηται ,) ἢ δὲ φύσις τοῖς φιλοσόφοις" τῶν 

40 δὲ παρὰ. τοῖς ῥήτορσι ᾿χυριώτέρὸν ἡ χρῆσις ; ἐποιδήπερ 

ἐξ αὐτῆς καὶ ἡ δόξα «ροέχυιεν" εἰ γὰρ τὰς φύσεος ois 
ἐπιζητοῦσι τῶν. πραγμάτῳν᾽ ; ὁχ. τῆ χρήδεωφ, οἶμαι rode 
τι νομίζουσι περὶ τοῦ πράγμωεος"" δεὸ' καὶ πρῶτον 20 
ἄποραν ιὅταξεν, ἀπὸ" γὰρ t9g ἰχϑήσεως ἐἶχε wp. βλάβην" 

46 δεύτερον ᾿δὲ τὸ ἀπίϑανὸν, ὕπεΐξ ἐστὶ, τῆς" δόξης; “τοίτοῦ 
δὲ τὸ. ἀδύνατόν, Ono iott ᾿φύδεωρς, EL 

,  &) Ἐγγύς" seis. 0 ἐγγὺς" πρόασέϑηκεν, Qi: γὰρ 
φελέωςρ auvoture: ἔστων, GA ἐγγὺς: μὲν. ἀσυστάτων,, γιδ- 
Aerea. d? ὅμως" μελετώμενα δὲ εἰπε διὰ τὸ μὴ ἐπὶ 

40 αὐτῆς τῆς τῶν πραγμάτων" ἀληθείας τὴν ζῃτηόδεν.-- γένει 

Ov, γεδοϊομιγὰριᾶν. ἢν, ἀλλὰ λόχῳ μόνον yvpareaíag 

€rvexa. μελετάσθαρ, «ταῦτα δὲ τὰ τρία 6 εἴδη. αὑτὸς ἐπε. 
ψνύησεμ, Dal 8; se S ἐν τἀπὶ " 

β) Τὸ ἑτεροῤῥεπές. ἑτεροῤῥεπὲς λέγεται ἔσπει- 
25 δὴ ϑάτερον» ἡμέφορν siAéoxeyrel d μεταφορὰς τῆς: σελά- 

στιγγος 0 iy γὰρ “χατήγαρος. φήσει; AXE oboe, 

ἀλλὰ... tula: καὶ “Φρμοδίου καὶ ᾿Δριστογεύκανρο. vem τὺ- 
ραννοχτόνων. τὸ τὸν τύραννον ;Ót. ἐκείνων ἀγόζειν: * διδὲ 
ἀπολρχούμενος. τούτοις ἀντιλέγειν οὐχ ἔχων καὶ ἐπὶ τὸν τῶν 

80 δἰκόνων. μόνον καταφεύξεται; νόμον. ^0 ua 
y) Τὸ κακόπλαστον᾽ ' TQPTO τρῇ, ἀδυκότου, ** ji 

' 12 Ven. 4. ixícrov. 418 Ven. 4, τοῦ δδυδάτου. Mon. 10 

ἀδύνατον. um 
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διαφέρει τῷ ̓ χϑόψῳ μόνῳ; παράσχὰφ. τὸν χρόνον ἐστὶ τὸ 
ἁμάῤτημα" ἀλλ᾽ "οὐχ wg QOvVeTOY.: 'τῇ. φύσει" πλάττεξαϊ" 
φύσεν' γὰρ᾽ ἀδύνατον, ὅτι βούλετας “4λέξανδρος "εἰς mS 
mper pared iras τὰς γήσους. EEULTEP ἐν 

 τϑ)υΚαὶ τὸ προεδιλημμένον!".: ξηταῖτα, διατὶ τὸν καὶ 
edv. ἐχτιϑέμενος τοῦ ζητήματρρ, χων. ito», ὅτι τὸ μὴ. 
πιροειλημμένον συνέστηκε, γῦν QUTD. ὑπέρ" τὰ' μεταξὺ τέταϑ 
xen xcit λέγοβεν, ὅτι δύνωται xoi ἀσύστατον εἶναι καὶ 
συνεστηρύς" «X008 TUTUP ; μὲν, dab ἐν. "αὐτῇ. τῇ πόλει. oí 

γμηταῖ," xe ww: yéyowen ἢ εὐερ γοαίῳ, odds γὰριχαταῖ 10 
spugisetüu y Xe avvia ἄβιεμον δὲ ;»: ἐὼν by ἑτέρᾳ -πόλει. ἡ 
xpi" φότε᾽ δὲ và: ἐρμέδων;. “ὃτέ- κῶν ἀλλαχοῦ χρέδῃ 

ται, 00 πάνν; ματαψηφεούνται" Th JU OXOQ y "Διαφέρεξ 

δειδμμηστᾶσειδει, rr di μὲν ἐχείνῃ ὁμολογεῖται" τὸ" Ey 
xn ἀννεισφέρεται. δὲ; μοῖζον" δὐερχέτημᾳ" ἐνταῦθα δὲ ig. 
vy μιϑλογεῖγαις "χἀπδῖ; μὲν. γὰρ. nb τὸ jxAyue χαὶ αὸ 
εὐεῤγένημα᾽ ἢ »ἄμιρω ῥημύσοδ, ἢ. Xrpiptr ise ir" " Arab. 
Due δειτὸ γιὲν ἔγελῆμα ἐδεωτεκὺὸν, «ὰιδὲ-. πὐερμέτημα δὴν» 
γεδαυδν, Ἰοτέον δὲν. δεν «τὸ προειλημίβένον : τῇ} ἡρίαει. 4 

yiégk: γίρόσωπδν, xlvezodsé) σχδρὶ "πρᾶχμάϊ τὰ μὲν. οὖν ír- 3g 
οὶ τὸ ρύσωλον' τὸ ᾿πίϑανον ἐστὶ. τὸ δὲ; πέρὴ σὸ πρᾶν, 
γρα εὐρτεροειλημέμέμον γ» νδρὰ "xelyo ὸμ er. ΦΔοϊςιυἀσυστά-. 
roig dtupÉvy vobro δὲν -yoig υἀμμέποις," οὔτι xe volrü 

Tero») Seg rà μὲν΄ ἐτεροῤῥεπὸς, ἀσιένέστατόνι. ἐστε. Ae 
pen ἀδεὸ; ταὐνδυνεύξι dp stab abvánspig.;. vini-3 gurz^ T. 
αὐτὸ ἀσϑενέσῥεραν' τὸ Rasa roi ἐδοδοπίδοδελίγμμένοῦν 
τὸ" μὲν. jáp εἰς ἑαυτὸ βέβλαπταε,. τὸν δὲυεῖδιν dU τῶν. ibo 
cti ; oy ψφὸννδικασοήν. uui A οτος Ly ane mmis 

8), Ῥάχώνδ᾽ ἀινκ καὶ παρὰ ταῦτα". ἰφτέωγ, di | 
xteld⸗ ἕτερ ταν ἀνἁπλεσαντο! ἀνάγδέαι φιέγτοι: καὶ 'ταῦ- 30 
τὰ dg dá εἰρημέμεκον To δέιιδίσε τὸ Δανὲτη. Φανερὸν, δἷοι 

oí! 3 J e. » ὦ " Ne EP e Ν Tor XL «Ὦ - c ̓  : T. . é A . 

44 Ven. E κατ ee "E " ἘΝ 
[ 4 1 . ^ eto. Sees εἴ «ἐς Di a 
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εἴ ric ἀπροφραδίστως ᾿ἐγκαλοῖτο φόνου, 1 κλοπῆς" rovro 

δὲ. ὑπὸ τὸ ἀπερίστατον ἀναφέῤεται" ἕξερον τὸ avaxólov- 

. Qov, οἷον εἴ-τις ὑβρέσας κατηγοροῖτο κλοπῆς" ἀνεερίστα- 

τον δὲ xoà τοῦτο" ὅσον γὰρ εἰς xkonov, οὐδεμίαν oi 

$ τίαν' εἰσήνεγκεν ὃ χατηγορούμενοφ' ἕτερον τὸ 'ἀπρεπίς" 

οἷον᾽ ἠράσϑη Tig παῖς τῆς ἑαυτοῦ μητρὸς, συνεχωρηϑὴ 

παρὰ τοῦ πατρὰς συχγενέσϑαι αὑτῇ, xol χρίνεξαε. παρὰ 

τοῦ πατρὸς ἀϑεμιτοπῤαξίας. ὁ παῖς" καὶ τοῦτα δὲ .tav- 

τὸν. τῷ ἀδόξῳ" ἕτεροι δὲ προότιϑέασε ταῦτα" τὸ πάντη 

t9 δήλομ, οἷον. πατὴρ. φονεύσας τὸν πἰὸν. χρίχεταμ, ἔσει δὲ 

ταὐτὸν τῷ μανομερεῖ "τὰ ἀάντη ἄδηλον. óloy στατήρ τις 

ἐτελεύτησεν ἐπὶ "δυσὶ ἀταισέ". τελευτῶν δὲ ϑατέρῳ," τῶν 

νῶν εἰς ὦτα, διειλέχϑη:: καὶ aste rei; ὁ: ἕτερος ϑησαυρώ" 
τὸ δέ ἐστι ταὐτὸν τῷ ἀπεριστάπῳ τί γὰρ. Ἐξ οσιηβιεῖαν 

ἐξ τοῦ ϑησαυροῦ" τί δὰ 586 Dus Ey 0n] té yeg. OX SEQ TOÀ 

ϑησαυροῦ τόδε: ξὲ διειλέῤθυγ,, φυλάξεεσδαι vox a dqAqby, 
ὡς ἐκιβουλεύονξεαιν ὅτορᾷν τὸ ἀφρώματον ἀμαπαλάκηξον» 
οἷον νόμου ὕἁταϊ πιαρϑιένους καὶ κοβϑάρας εἰκκέττεις er 

Θείας. ipsu tec ᾿εὐρέϑη., ἀτῴκιον φοροῦαρ. xol χρέψετδα, 

80 καὶ τοῦτο ὑπὸ. tü Hovouépic, ou. χαρ fiet:me δέγειη. is. 

geux*. ἔτι τὸν κῤοχαδειλέτην “καὶ πρίονα". oiepo tr d , τὸν 

χἀϊγύπτιον. μῦϑον χονὴ «ἔχουσα gro toe έβαδιζε, πρὸς ταῖς 

ὄχϑαις τοῦ νποταμοαϑλνξαύτης φράχόδελος mquiAero . τὸν 

παῖδα, καὶ ὑτροστίϑησι», sog. εἴπερ: τἀληϑὲς ἐφεῦ, ἀςτολής 

35 Vero. τὸν παῖδα" καὶ δὲ, ἔφη: οὖκ ἀποδώσεις ' xii, ἀξεοῖ 
τὸ. ποιδίον; wymtokaffeie* αὶ abu. vom λῃσταῖς ἐγένετο 

péhrsig . Bp ϑυγατέρᾳ". ταύτην ἀφείλοντο ἐκεῖνος, καὶ 

ὑπισχνοῦνται τἀληϑὲς λέγοντι ιἀὐτοδώσείν' τὴν' ϑυγρξέρα: 

ὃ δὲ, ὡς δῦχ᾽ ἀποδώδοῦσιν: ἀπεχοίναο, Καὶ ἀξιοῦ ταύτην 

$0 ἀπολάβεῖν"- κὐυκοδειλίτην uiv οὖν "τὸ". πρόβλημα ιἰμλρὺς 
, Ur διὰ τὸν κρογόδειλον»; πρίῃνώ δὲς ὅτι, ὥσπερ !9 ἐκεῖνος 

| 45 τί γὰρ σημ. τοῦ. ϑησ. τὶ à αἱ διειλέχϑη Mon. om., re- 

cepi ex Ven. 2. 16 Ven. 4. ὥσπὲρ. Mon. 07g. “ 
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ἐών τειμομένων σωμάτων: ἀντέχεται, , ᾿οὕτῳ. καὶ ἐν τούτῳ 

᾿ ἀλλήλων͵ αὲ προτόσριᾷ: ἀντέχονται, καὶ τοῦτο δὲ ταὐτὸν 

τῷ ἀπόρῳ" ἔτι ἦϑος xal μάχην, οὕτω καλούμενον on. 
αὐτῶν " olov πλούσιος «καὶ “πενῆς ἐχϑροὶ τὰ πολιτικὰ - 
σερεσβεύειν ἐχρίϑησαν" νόμου χελεύοντος μὴ; συμπχεῖν τοὺς 5 
πρέσβεις. , γαυαγίῳ περιπεσὼν ὁ πένης ἀξιοῖ δεγϑῆναι ἐπὶ 

tuc —X ἐφ᾽ ἧς ὃ πλούσιος ἔπλεε" ὁ δὲ αὐτὸν οὐχ vn- 
εδέξατο, xal τελευτήσαντος χρίνεταιει δημοσίων. ἀδικημά.- 

των" τοῦτα μὲν οὖν ὀχεδὸν «καὶ συνεστηκός ἐστι. Καί 
τινες αὐτὸ μετάστασιν" ψενομέχασιψ, ἐπὶ 17 τὸν: “μῦμον 40 - 

ἄγονξερ φὸξ πλουσίου τὴν αἰτίαν, καὶ καλὰς ἂν ἔλεγον, | 
δὲ μὴ πρόσωπον προείληπτο᾽ ἀνάγεται οὖν᾽ ἐπὶ; τὸ mde ' 

ἐιλημρένον". πρρείληπτο γάρ, ὅτε. ἐχϑροὶ τὰ πολιτικά. 
ἕτερον tà κατὰ κακοηϑειαν" οἷον γόμος ,; τὸν. νόϑον ἐξ 

ἔσου τῷ γνησίῳ κληρονομεῖν, διανέμειν δὲ τὴν οὐσίαν ας 
τὸν jwjcotovt - ἐτὲλευτησέ τις ἐπὶ παιρδὲ γνησίῳ xa γόϑῳ 

ἐκ δούλης... διανέμων ὃ γνήσιος τὴν οὐφίαν ày μιᾷ ϑεὶς 
μοίρᾳ τὴν τὸῦ vóOov παιδὸς μητέρα, τὰ ἄλλα πάντα 
ἐν τῇ. ἑτέρῳ. Sn καὶ xoiveras κακοῃϑ είας" ἀλλὰ xc 

TOUTO ὑπὸ τὸ ἑτεροῤῥεπὲς ἀνάγομιεν" ἐντεῦϑεν. οὖν δῆ- 20 
λον, νὸς &L χοξν τι ἕξερον. προσεξευρεῖν δυνηϑείη τις, εἰς. 

τὰ προανατετογμένα τῷ τεχνιχῷ ἀναχϑήσεται" ζητοῦσι ——— 
ó ὃ ὅμως τινὲς, πῶς, εἴπερ ción τινὰ ἐλλείποντα ἠπίστας 
vo, “μὴ ἕητήσας προσέϑηκε" καὶ φαμὲν, ὅτι πρῶτα D 

οὐ πάντο πιστεύει τῇ ἑαυτοῦ φύσει . ἀλλ᾽ ὑποπτεύει, xe eg 

σεαρ᾽ ἕτέρὼν ἄλλα τινὰ. ἐπινοηϑῆναι οἷόν τὸ εἶναι" ἔπει-: 
τα τὰς μὲν ἀρετὰς ὁρίζομεν, αἱ δὲ κακίας ,ἀᾳεριόριστοι; 
οὕτως: οὖν τὰ μὲν συνεστηκότα περιορίζες, τὰ. δὲ ἀσὺ» 
στάτα΄. ἐνόμισε μὴ πάντῃ περιφρίξεσθαι. ' 

c) Εἴδους yad ἕψεκα" ὁ Muvovxiitvüg τῷ περὶ 80 

τῶν στάσεων λόγῳ, “τὸν’ πέρὶ τῶν ἰδεῶν συνανῥφυξεν, 
ΜΝ 

41 Ven, 4. ὑπό, h. 1. οἱ paullo post 1. 13. ΝΣ 
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᾿κὐ γενναῖόν. vv παὶ. λόγου ἄξιον". διδάσκων ,» οὔδὲ᾽ Le 
τοῦ καϑόλου τῶν᾽ προβλημάτων εἴδυυο᾽ ἢ ̓ τὼν τρόπῶν) 

ὥσπερ ὃ τεχνικὸς ἐν τῷ περὶ ἰδεῶν λόγῳ "Mies ἀλλὰ 
ἐνεκάδας τινὰς ̓ εἰδων' χαὶ τρόπων igyvag καὶ μεκρολόγωςρ 

b ὑποτιϑεὶς, καὶ πέντε τινὰ εἴδη προβλημάτων εἰσαγει, 

πανηγυρικὸν, δικανιχὴὸν, ἡϑικὸν, παϑητιχὸν χαὶ μικτόν" 
τέσσαρας δὲ τρύπουξ᾽ ἔνδοξον, ἄδοξον, ἀμφίδρξον, xci 
παράδοξον, σύγχυσιν ἐντεῦϑεν ἐργαξόμενοσ" διαφέρει δὲ 

εἶδος ἐδέας, τῷ τὸ μὲν 85 εἶδος’ ἀπὸ γένους διδιρεῖσθαι, 
10 τὴν δὲ ἰδέαν ἐποιότητα᾽ εἶναι φράσεως... P 

D) ̓ Ἐπίδεικεικόν" τὸ πανηγύριπδν. οὕτω. λέγει, 
ἡ ὅτι τὸ 7906 TOU ἐπαινουμέναυ᾽ rof ἄλλυες ἐπεδερχνύς 

μεϑα, ἢ ὅτι οὐχ “ἀναγκαίως ὡς: τὸ .διχανιϑόνν. τᾷ καὶ 

συμβουλευτικὸν: yütia, ἀλλ᾽ ag im Vy κατὰ μόνην 
46 ἐπίδειξιν. ^c oC "uo 

η) Τῆς εἰς T λεγό μὲνὰ" νεφόλὰν et vU tos 

λιτικοῖ λόγοῦ fo μὲν “μέρη καλοῦνται, "ὡς. προοίβια, 

διηγήσεις, xol ἑξῆς, τὰ δὲ κεράλαίδ; ὡς τὰ στοχαστεχὰ, 
ὁριχὰ, ἀντϊληπεικᾶ; ἅπερ ἐκ TO. μερῶν. τοῖς ἀγῶσε vp. 

90 πλέχονται. - ΕΣ beo u pM τ τον x 

:9) Δεαιρήδεις τοίνυν" ο"δγαεφαλαιοῦτων. τὴν 

πραγματείαν, καὶ τὸν' σἐοπὸν τοῦ βιβλίου, τὰ μὲν κατὰ 
ἀγνακεφαλαϊίωσιν. λαβὼν, τὰ δὲ ket ἐπαγγελίαν" δῆλον 

0i, ὅτι ἀνακεφαλαιούμεϑα μὲν. τὰ, εἰρημένα, 19 ἐπαγ- 
$$ γελλόμεϑα δὲ περὶ τῶν μελλόντων ηϑήσεσϑαι.: 

τοῦ 4y "08 cv μὲν γὰρ εἴρηται" πανταχοῦ δείκνυσιν 
ἑαυτὸν, μὴ "τῶν ὀνομάτων ᾿ἀντιποιούμενον" τὸν ᾿μέντοι 
Ἰῆς στάσεως" δρισμὸν αὐτὸς ἀπέδωκεν, εἰπὼν. ἐνυάφχαῖς, 

ἀμφισβήτησις λογικὴ, καὶ ἐξῆςν 'Κατὰ" μέντον' τὸν "Ep: 

ἀρ μαλόραν στάσις ἐστὶ, xaO" gv: ἀντιλαμβαγνόμεϑία. τοῦ 
ὑποκειμένου. πῤαάγματοςρ" διὰ: 3S νἀνῥελεμβανύμεϑια" 

τὰ τῶν ἀντιδίκων παρέστησε᾽ πρόσωπα. bbb 

18 Ven. 4; μέν. Moi, μηδέν. ? o Ven. 4 εἰρήοίοϑὰι, 

/ 
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ut) Ὄνομα" δὲ ἀφείς" XxoivoV.uly τὸ μήπω τινὶ 
. ἐπικείμενον ; ἀλλ᾽ ἐν μόνῃ ὃν προφορᾷ, ὃ γίνεται iu. 
τιχὸν, ὅταν ἐπί τινα ἐνεγϑῇ, ὡς τὸ Δημοσϑένης ὄνρ- 
μα, ὅταν μηδενὸς ἀντιλαμβανωμεϑὰ" συμβεβηκὸς δὲ τὰ ̂ 
ἔχ τινος συμβάᾷος. ἐπιτεϑὲν," μήπω πρότερον. εὐῤεῦ ἐν 5 
iv vj κχοινῇ nQogopz, ὡς ἔχει τὸ Νεῖλος éx τοῦ νέαν 
ἐλὺν ἕλχδιν. τὸν ποταμὸν, οὐ γὰρ ἐπ᾽ ἄλλου ποταμοῦ 
δύναται “λέγεσθαι, ὥσπερ τὸ 4ημοσϑένης ἐπὶ παντὸς 

ἀνθρώπου, ἢ. κοινὸν μὲν. τὸ φυσικὸν τῶν στάσεων ἅπα- 
σὼν, ὡς ἡμῶν τὸ" ,&vO uror," συμβαβηχὸς δὲ τὸ ἔχ τινὰς 19 
αἰτία émuavppar, ὡς τὸ Aio à onis διὰ τὴν » ἡμακὴν 
καῦσιν. 0 D. : ! 
^w) do στοχωσμοῦ ἀναγκαίωρ" ἀναχκαίως, 

ἀντὶ τοῦ φυσικῶς "ὡς γὰρ guae; τὸ μὴ. ὃν ἐν roig 7εν- 

, vytoic ?? προηγεῖται τοῖι Ὄντος, οὕτω καὶ ὁ. στοχασμὸς 15 

τῶν ἄλλων στάσεων, ἢ 0th τῶν ξητημάτων 325 ἢ κατ᾽ 

οὐσίαν Ovioy, ἢ κατ᾽, ἰδιότητα, 7 κατὰ ποιότητα, τὼ 

κατ᾽ οὐσίαν δεῖ προὐπάρχειν τῶν ἄλλῳν" ἐν δὲ τῷ στο- 
χασμῷ περὶ τῆς τοῦ πράγματος. οὐσίας ἐστὶν ἡ ζήτησιρ, 

ἢ) ὅτε ἐν ταῖς πλείοσι τῶν. ἄλλων - σεάφεωγ. ἐμπίπτει Q 20 
στοχασμὸς, xal διὰ τοῦτο αὑτὸν προέξᾳξεν, | ἵγα μαϑόν- 
veg μὴ ξενιξώμεϑα du ταῖς. ἄλλαις στάσεσιν. αὐτὸν εὐρύ 

σχοντες. ." Ταύτην. τὴν αἰτίαν αὑτὸς Ἑρμογένῃς quew, 
Ott ?? χατὰ ἄῤνησιν τοῦ πραγματορ. γίψγεξαι" qvae δὰ 

οἱ ἄνϑρωπου. ἐπὶ “τὸ, ἀρνεῖσϑαι' τὰ ἐπεφρερόμενᾳ ἐγκλή- 25 
ματα καταφεύγομεν; καὶ μεῖζόν ἐστε τὸ μηδὲ nocis- 

— —— VES Qs ss se RN 
20 Ven. 1. γενητοῖς, 21 Mon, ἐπ marg. infer. : δήτημα 

σταρὰ τοῖς δήτορσι ̓ κάλῶτων «τὸ ἤδη ὁμολογηϑὲκ συνίστασθαι πρό- ' 

Bina , εἰ γὰρ μὴ δμολοχηϑὲν συνίστασθαι τὸ πρόβλημα, oux ἄξει m 

ovra. Τῆς! τοῦ “ζητήματος προσηγορίας". καὶ εἴ τι μὲν ζήτημα, τοῦτο 

καὶ πρόβλημα πάντως" ovx εἶ τὸ δὲ πρόβιημα , τοῦτο καὶ ζήτημα, 

22 Ven. 1. ἢ ὅτι, "ua. e. ; 
...9 ἢ 

) 
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σϑαι τὸ πρᾶγμα, , ἢ αὐτὸ μὲν 22 πρόσίεσϑαι; λέγειν δὲ, 
ὡς δικαίως εἴη πεπραγμένον ἢ συμφερόντως" 

æ) Παντὸς οὐτινοσοῦγ' τεττάρων. ὕντων εἰδῶν 

τοῦ διδασχαλιχοῖ τρόπου, διαιρετικοῦ, ὁριστιχοῦ, ἀναλυ- 
- τικοῦ, ἀποδεικτικοῦ, τοῖς προτέροις δυσὶν ὁ “Ἑρμογένης 

πανταχοῦ χρώμενος φαίνεται. ἰστέον “δὲ, ὅτε ἐν πάσᾳις 
Taie στασεδιν ἄρνησις γίνεται, TOU ἐπιφερομένου ἐγκλή- 

' ματος" ἀλλ᾽ oqy ὑμοίως" τριῶν. γὰρ ὕντων τῶν φεοιοῦν- 

των τὰς στάσεις, ὑπάρξεως, ἰδιότητος ποιότητος , ἐν 

40 μὲν. τῷ στοχασμῷ τὴν τοῦ πράγματος ὕπαρξίω ἀρνού. 
μεϑα, ἐν δὲ τῷ ὅρῳ τὴν ἰδιότητα, τὸ μὲν yep và τοῦ 
πράγματος ὁμολογοῦμεν πεποιηχέναι, τὸ δὲ οὐχ βὅμολο- 
γοῦμεν, ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις στάσεσιν ᾿μολογοῦντες τὰ 
πράγματα τὴν ἐπιφερομένην αὐτοῖς" ποιότητά μόνην 

45 ἀρνούμεϑα. ἐπεὶ δὲ ἐν τῷ στοχασμῷ παντελῶς. δ᾽ φεύ- 
yo» ἀρνεῖται πεποιηκέναι, ἐφρεῦρεν. ἢ τέχνη σημεῖα τινα 
φανερὰ, ἐξ ὧν δύναται γενέσθαι φανερὺν xoi τὸ ἔγχλη- 
πα" εἰ γὰρ μὴ ταῦτα εἴη, ματὴν ἔσται ἡ ξήτηδις" δεῖ 
γὰρ, ὡς φησὶν ᾿Ισοχράτης, τὰ ἀφανῆ ἐκ τῶν φανερῶν 

20 ταχίστην ἔχειν τὴν 24 διάγνωσιν" φανερὰ δὲ λέχομεν 
τὰ σημεῖα, οὐχ ἐς πᾶντως τοῦ πράγματος ὄντα δηλω- 
τικὰ, ἀλλ᾽ .ὧξ ὁμολογούμενα ὑπ᾽ ἀμφοῖν, τοῦ τὲ διώ- 

᾿ wbvtog καὶ τοῦ φεύγοντος * δεῖ δὲ ταῦτα καὶ ἀνεύϑυνα 
εἶναι ὡς τὸ ϑάπτειν τὸ νεοσφαγὲς σῶμᾳ" οὕτω γὰρ καὶ 

350 φεύγων παῤῥησιαξόμενος ὁμολογήσει droga, καὶ δεῖ τὸν 

“φεύγοντα πρὸς ταῦτα τῇ βεταϑέσες. τῆς αἰτίας, χρήσα- 

σϑαι, οἷον ὅτι ἐλεήσας ἔϑαπτεν, ἤ τι τοιοῦτον, εἰ δὲ 

n5, οὐδὲ ξήτησις ἔσται, E 

pH pavegov: τριῶν ὄντων, προσώπου, πράγματος 
80 Καὶ γνώμης, οὔτε ὁμοῦ πάντων ἀφανῶν. ὄντων, οὔτε ὁμοῦ 

φανερῶν, συστήσεται ζήτημα, ἀλλὰ τὸ. μέν. τοι τούτων 
« 

| 25 μὲν ex Ven. i. adieci, 24 εὴν Mon, om., recepi er 
Ven, 1. 

* ᾿ te r 
' 
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davis abra 3i , τὸ ri φανερὸν , xui ἄλλώρ" κατὰ μὲν. 

τὴν" οὐσίαν ἔστι τὸ φανερὸν, κατὰ “δὲ. τῇν' ἰδιότητα 0U- 
δαμῶς". "ἢ xata: μὲν. τὴν. ἰδιότητα δρανερὸν,. οὐκέτι δὲ 
'κατὰ τὴν ποιότητα" οἷον ἐν οἴχῳ s frog ev ὁρὰ μέν τι, 

“χαὶ ἐπιστάμεοϑα μὲν, ὅτι ἐστίν τι ἐν αὐτῷ, tí» δὲ (tu. S 

τήτα αὐτοῦ οὐκ ἴσμεν, πότερον Bio». ἐστὶν m “ἄνϑρω: 

πος" ἢ πάλιν ἴσμεν τὴν ἰδιότητα, Ort. ἄνϑρωπος, οὔχᾳ 

έτι δὲ τὴν ποιότητα, πότερον “άκων ἢ ̓ Ἡϑηναῖος. | ; 

«0 y)H ἀπὸ τῆς περὶ τὸ πρόσωπον' ἐπειδῆ. oro- 
'χασμοί εἰσιν ; ἐφ᾽ ὧν ἐχλείπουσι τὰ σημεῖα, οἷον ἐπὶ 19 . 
4c μητρυιᾶς; τῆς τὸν υἱὸν Τυψάδηρ , τὸν. δὲ πρόγονον 25 
“ἀνελούσης, xol ἐπὶ tob ἀσώτου καὶ πολλῶν ἄλλων, τούς- 
TOU χάριν προσέδηκεν , ἢ καὶ 16 ἀπὸ τῆς περὶ χὸ mpóg. ' 
πον ὑποψίας, ὑστόπτον yao 7 μητρυιὰ. καὶ ὃ ἄσωτος; 

τοῖς δὲ τοιούτοις ἐπειδὴ τὰ σημεῖα ἐκλείπει πρόσεσει' τὰ 48 
καλούμενα εἰκότα, οἷον à ἄσωτοὲ ἡν᾿ καὶ οἰκὸς ἀνελεῖν τὸν πα- 
τέρα", τοῦ γὰρ σημείου" τὸ μέν. τί ἐστιν. εἰκὸς, τὸ δὲ Opus 
μὼς σημεῖον" ἴδιον δὲ στοχασμοῦ τὸ δύο πράγματα ἔχειν) 
ὧν τὸ μὲν ἀνέύθυνον καὶ pavapon (o φημεῖον, τὸ΄ δὲ 
ἀφανὲς καὶ ἀπείϑυνον, . -. - $0 

δ) Ἢ ἀτελές". περὶ τοῦ ἀτελοῦς n πρῶτον διαλαμβά- 
γει, χαὶ εἰχότως" τὸ γὰρ ἀτελὲς φύσει πρότερον τοῦ T6- 
λείου, εἴγε τὸ τέλειον ὅλον ἐστὶ, τὸ δὲ ὅλον "ἐκ τῶν μερῶν, 
τὸ δὲ μέρος ἀτελὲς, ὥστε τὸ τέλειον ix κοῦ ἀτελοῦρ" γίς 

νεται. "7 J 22m τ 26 
ε) Τινὸς og. λείποντορ". ἀκριβῶς. τ τὰ ὡς“, τὸ ᾿ 

γὰρ πρᾶγμα τέλειόν ἐστι φύσει, οὐδὲν γὰρ’ ἀτελὲς “εἰς δὲ 
καστήριον εἰσάγεται" ζητεῖται δὲ, ὡς εἶ τῷ ἀτελεῖ προς- 
τιϑέμενόν τι ἀσύστατον αὑτὸ ποιεῖ, πῶς. τὸ τέλειον σὺντ 

ἑστάναι δύναται" | φησὶ yag, ὅτε TOU φανεροῦ ᾿τὸ “μὲν 30 

26 Ian Mon. primum scriptum fuit πρόσωπον , sed. corre- 

ctum many seriore et liquore pallido, 26 καὶ Ven. om, 7 ] 
, Ven. 1; γίνεσθαι: 
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ἁτελὲς, τὸ “δὲ τέλεον" φὰμὲν obs, ἅτε τὸ. τόλειὸν oU περὶ 
τῆς ἰδιότητος. ἔχει τὴν ζήτησιν, τοῦτφ γὰρ ὅρου, ἀλλὰ 

περὶ τῆς. πριότητος" ἀτελὲς δέ: ἐστιν," ὃ καϑ' αὑτὸ μὲν 
ῥνομασϑῆναι, εἰ ποτέ ἐὄτεν, OU δύναται, “ροςτεϑέντος 

ὃ δὲ αὐτῷ- uvae, : τηνικαῦτα καὶ ὀνομάζεται. ᾿δαιλαμβά- 

vovras δέ τινες TOU ὁρισμοῦ κατὰ τὸ ἐλλεῖπον τεττάρων 

yag, φησὶν, ὄνξων. εἰδῶν τοῦ ὅρου» » τοῦ πάντη ἀτελοῦς, 
τοῦ ἐλλείποντος,. τοῦ τελείου, τοῦ πλεονάξοντος, ἢ ἕν: μόνον 

stxaé revo ?* τὰ. ἐλλεῖπον, καὶ πάντη μὲν ἀτελές" 'φῃσιν 5 
$5 otov QVOOYtY τις τὰς χεῖρας πολλάᾶχις- ἐπὶ τῷ πλῆξαι, 

μὴ πλήξας ὕβρεως αρίνεταν" τέλειρν δὲ, οἷον νόμος., τὸν 
«αὐνὸν ὅπλον. ἀνευρίσχοντα δωρεὰξ. ρἐτεῖν, ἵπστον τὲς πρῶ- 
τὸν διδάξας πολεμιστὴν, ἀξιοῖ τὐχεῖν δωρεᾶς" πλεονάζον 5 
“δὲ, οἷον νόμος, τοὺς τελείους ἑερᾶσϑας, τοὺς δὲ μὴ τελεί- 

ἂδ Ouc- ἀπείργεσθαι, ἵπεριττόν τις ἔχων. ÓaxrUAOV πρόσεισι 
τοῖς ἱεροῖς, καὶ χωλύεται, qeu 0UÀ , OT. πάντα, ταῦτα 

πρὸς. τὸ ἐλλεῖπον ἀνάγεται, OftéQs ἐστὴν. ἴδιον 3 Δ μόνον 
ὅρου, ἐν uiv γὰρ δῷ πρώτῳ desinat, - ὅτι. ἵπστορ εὕρηται 

καὶ οὐχ ὅπλον". δἱ γὰρ “μὴ οὕτως͵ «ἐλλείπει ἀσύστατον 

30 ἔσται τῷ ὡμολογῆσϑαι᾽ ἐν δὲ τῷ, δεῳτέρῳ πέπραχται μὲν 

| τὸ ἀνασχεῖν τὰς χεῖρας, ἐλλείπει δὲ τὸ πλῆξαι" ἐν à? τῷ 

τρίτῳ πέπραχται μὲν τὸ πέντε ἔχειν. δακτύλους, ἐλλείπει 

δὲ τὸ περιττὸν ἔχειν . τὸ yop περιττὴν οὗ χατὰ φύσιν, 

τὸ. δὲ μὴ κατὰ. φύσεν ἀτελές, xocavvei δὲ: ὃ Ὅρος στοχασμῷ 

50 Tfj ἀρνήσει, διαφέρει δὲ τῷ τε τρόπῳ τῆς ἀρνήσεως, ὡς 

εἴρηέζω". καὶ ὅτι ἐν uv τοῖς «ὅροις: ὑπεύϑύνα. τὰ ὁμολο- 

γούμδα, ἐν. δὲ στοχασμῷ ἀνεύϑυνα᾽" καὶ ὅτι ἐν μὲν στο- 

χασμῷ ἄλλο δι' ἄλλου κατασχεῦαζεται, ἐν δὲ τῷ ὅρῳ οὐχ 

ovtüg. At. 
c) 

EJ Ven. 1. ̓παρέϑεϊοι Mon. müpiÜsyro. 39 Ven. 4. φα- 

ol». "$0 Ven. ἢ, Ἀλεονάζον. iMon. πλεονάζων. δ1 Ven. |. 

μόνον ἴδιο». . TED 



SXkOA4LA bIE ΣΤΆΣΕΙΣ o7 35] 
s) Ὄνομα μὲν γενὲκ δ)" ποιότης μὲν bvóndtetaly 

Oti ὁποῖόν τι τὸ σρᾶγμο ἐξετάξομεν ὃν αὐτῷ" γεγιχὸν 9t 

ὅτι πλειόνὼν στάσεων πὲριεκτεκὴ. γίνεται." νι ΟΝ. 
| b) Οἷον εἰ δίκα σν" ^ δὲ καὶ " 32. πραγματιχὴ 

περὶ τὸ δίκαιον xbi τὸ συμφέρον χαὶ TÓ' γόμιμον χατα» $ 
γίνεται, ἀλλ᾽ οὐ περὲ αὑτῆς νῦν, περὶ δὲ τῆς χαϑόλοῦ 

ποιότητος" ἀποφαίνεται. | s. 

x») Κὰν μὲν περὶ ῥητὸν ἦ" εἐ xol ὁμολογοῦμεν 
προτὶμότερα τῶν νόμων τὰ πράγματα, óc γὰρ T nga 

γμαῖα οἱ νόμοι παρελήφϑηδαν, οὐ διὰ τοὺς γόμους τὰ τὸ 
πράγματα, xul πρεσβύτερα τῶν νόμων τὰ πράγματα, 

ἀλλ᾽ οὖν προτέρων τῶν περὶ ῥητὸν ἐμνήσϑη᾽ ἐπειδὴ περὶ 
τούτου ἄναβαλλεται τέως εἰπεῖν, ὡς μέλλων ἐνδιατρίψειν 

ἕν τοῖς περὶ τὰ πράγματα. 
5) Ἂν δὲ περὶ πρῆγμα, λογικόν" ξητεῖται, 48 

Ὑτῶς Tv μέν φησι λογικὴν » τὴν δὲ νομικήν" καίτοι τῆς 

γομικῆς xai δὴ καὶ πάσης 33. δητορικῆς λογικῆς οὔσης" 
φαμὲν οὖν, ὅτι δυοῖν ὄντων; τοῦ ἀποδειχνύντος καὶ toU 

ἀποδεικνυμένου, χυριώτεδόν ἐστι τὸ ἀποδειλνύμενον * “πρὸς 

οὖν τοῦτο καὶ τὰς στάσεις λαμβᾶνομεν, y κᾶν μὲν ψόμος 20 

7 ὃ ἀποδὲικνύμενος, γομιχκὴν καλοῦμεν τὴν στάσιν, ἐὰν 

δὲ πρᾶγμα, ἀἁσπλὼς λογικὴν, κἂν μυρίοι. ̓φόμοι πρὸς κα - 

ξασκευὴν᾽ τούτου λαμβάνωνται. 

.) Ἢ γὰρ mepl μέλλοντος" προέτἀξε TOY μὲλ- 

Aovra oU παρεληλυθότος, dg: συντομωτέῤὰς τῆς περὶ 25 

Φουῦτο διδασκαλίας ἐσομένης  βούλεταν ὀὺν ̓ ἀπαλλαγεὶς 

ἐντεῦϑεν ἐπὶ τὰ πλείονος δεόμενα λόγου τραπέσϑαι" ὕπερ' 
σολλαχοῦ φαίνεται. τοιῶν" τὸ δ᾽. οὖν. μέλλον ἅπάν μίαν 
δυλλὴη βδὴν πεδιλαβὼν στάσιν πείτσΐηται, οἷον μήπω ̓ἐχβε-" 

ϑηκὸς εἰς ἐνέῤγειᾶν." ὡς qub: AY τῶν μήπω ele φῶς ἐξε- 39 

ληλυϑάτων ᾿ἀνϑρωπωὶὴ fà" νόματὲ τοῦ ἐμ βρύου ἀρχού-, . 

32 ἣ ex Ven. 4. recepi, x 1. 14. τὰ abest ἃ codd. : 35 

Ven. 1. περὶ πάσης, et paullo post δυεῖν. 
Ahetor. Y. - 17 
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μεϑα, τὰς ποικίλας μετ τὴν. γένεσιν προσηγορίας στοῖ- 

φύμενοι, οὕτω xm ὃ τεχνικὸς τὴν φύσιν ἀπομιμούμενος 

τὸ μὲν τοῦ μέλλοντος Mig μίαν ἀπεχορύφωσς στάσιν, τὸ 
e πρρῳχηκὸρ΄ εἰς πλείαυς διμεῖλεγ. “Ὠνόμασται δὲ πρα- 

* Κματικὴ , χαίτοι καὶ ἄλλων. πολλῶν στάσεων περὲ πρά- 

γματαᾳ καταγιψομένων , ὅτι μόνῃ αὕτη dn πρᾶξιν πρθ- 

τρέπεται" φασὶ δέ τινες, μὴ περὶ πραγματικῆς μόνης γε: 

ψέσϑαι τὸν ὅρον, ἀλλὰ xal στοχασμὸν καὶ ὅρον, κατὰ 

τὸ μέλλον καὶ αὑτῶν ἐχόντων τὴν. ξήτησιν" στοχασμοῦ 
19 uiv, οἷον νέος πλούσιος ἀποβλέψας εἰς τὴν ἀκρόπολιν 

ἐδάκρυσε , xal χρίνεται τυραννίδος ἐπιϑέσεως " ὅρου δὲ, 
οἷον φιλόσοφος αυνεχῶς παρὰ τὸν τύραννον ἀνεὼν πεί- 
σας αὐτὸν καταϑέσϑαι τὴν τυραννίδα ὡς τυραννοκχτόνος 
ἀξιοῖ δωρεὰν λαβεῖν" μέλλοντος γὰρ ἐχεῖ μὲν, τὸ εἶ τυ- 

4δραννήσει, ἐνταῖϑα δὲ,. τὸ εἰ χρὴ τὴν δωρεὰν λαβεῖν . 

φαμὲν οὖν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐνταῦϑα τῷ ὄντε ἡ σχέψις 
περὶ τοῦ μέλλοντος, ἀλλὰ περὶ τοῦ παρεληλυϑότος" οἷον, 
εἰ τυραννιχῇ γνώμῃ βλέπων ἐδάκρυσε, καὶ εἰ τυραγνοχτό- 

νος ἐγένετο" εἰ γὰρ ὃ περὶ τοῦ παρεληλυϑότος λόγος 

20 ἀστασίαστος εἴη, οὐχέτι συνίσταται τὸ πρόβλημα, περὶ 

χὰρ τοῦ μέλλοντος ἡ πραγματικὴ μόνη ποιεῖταν τὸν ÀÓ- 
χον, οὐ περὶ τῆς ὑπάρξέως τοῦ πράγματος, ἀλλὰ τῆς αὐ- 
TOU, ποιότητος, οἷον ἄνελων. τις τύραννον ἀξιοῖ τὴν ov- 

qiœv αὑτοῦ λαβεῖν * ὅτε μὲν 70 δεῖ δοῦναΐ τινα δωρεὰν, 

25 ὁμολογούμενον, ὅτι δὲ τήνδε ἢ τήνδε, στασιάζεται. τυ- 
ραννήσεις γὰρ, φησὶν, ὥσπερ ἐχεῖνορ, εἰ λάβοις τὴν οὐσίαν 
αὑτοῦ. 

ux) Ἦν μέντοι πεπραγμένον ἢ" ὥπερ λογι- 
κῶν 5 ἁπασῶν τῶν στάσεων οὐσῶν τὰς μετὰ τὴν τῶν 

80 νομικῶν ὑπεξαίρεσιν. λογικὰς προσηγόρευσεν , Οὕτω XàY- 
ταῦϑα τοῦ διχαιολογιχοῦ πασῶν μετεχαυαῶν “τὰς μετὰ 
epe: 

54 Mon: λογικῶς. ^ Ven. 4. λογιχῶν. 

M n7 
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τὴν πραγματικὴν διχαιολογικὰς ἀπεχάλεσεν, ὡς τῶν λοι» 
στῶν ̓ ἰδιοσήμοις προσαγορενομένων ?* ὀνόμασιν. . ᾿Ιστέον 
δὲ, ὅτι οὔτε ἐν στοχασμῷ ξητεῖται τὸ δίχαιον, ἀφανὲς 

70 xat: αὑτήν ἐστι τὴν οὐσίαν" περὶ δὲ τοῦ ἀφανοῦς 
“πῶς ἂν τις ξυτήσειε; πότερον δίκαιον, ἢ B5, οὔτε: ἐν 5 

ὅρφ, ἀτελὴς yag" διὸ οὐδὲ συνεισάγονται ταῖς δικαιολο- 
γικαῖῥν : 

ιβ) Κἂν μὲν μηδαμῶς φάσκῃ τριχῶς λαμβά- 
veta tj ἀντίληψις" D j ἐξ ἔϑους. ἢ. ?9 vouou, ἢ φύσεως, ταῦ- 

τα. γὰρ ἡμῖν παρέχει τὴν ἐξουσίαν τοὺ πρῴγματορ᾽ τινὲς 10 

δὲ προςρτιίξασι xal τὸ àx τῆς τέχνῃ". οἷον τὸ τοῦ ζω- 

γράφου τοῦ γράψαντος τὰ ναυάγια ἀνἄάχεταρ δὲ xol 

τοῦτο ὑπὸ τὸ ἔϑος ἢ τὸν νόμον. ᾿Ἐπιδιαιρεῖται δὲ καὶ 
οὕτως" τῆς ἀντιλήψεως τὸ μέν ἐστι κατὰ τὸ μὴ κεκωλύ-.. 
σϑαι" οἷον “Δλκιβιάδης δασὶ μυστικαῖς χωμάξων χρίνεθαι 16 

ἀσεβείας, ἐρεῖ γὰρ, ὡς οὐ χεχωλυταυ" τὸ δὲ κατὰ τὸ ἐπι- | 

verge péyov, olov νόμος, τὸν μοιχὸν ἀναιρεῖν, -τρισαρι- 

. στέα τις εὑρὼν᾽ μοιχὸν ἀνεῖλε, -καὶ χρίνεται δημοσίων. ἀδι- 

κημάτων" ἐπιτέτραπται γὰρ τὸ τὸν μοιχὸν ἀναιρεῖν" 
πάλιν τῆς ἀντιλήψεως τὸ μὲν ἔχει τὴν κρίσιν, ἀφ᾽. ὧν 20 
ἐποίησεν, ὡς ἐπὶ τοῦ ζωγράφου τοῦ. γράψαντος. τὰ γναῦά- 

για, τὸ δὲ, ἀφ᾽ ὧν οὐχ ἐποίησεν, οἷον ξωγράφός, μὴ yoa- 

ψας ποτὲ ϑεοῦρ, χρίγεται ἀσεβείας" ért τῆς ἀντιληψεὼς 

τὸ- μὲν ἔχει τι ἐπισυμβαῖνον ἄτοπον, οἷον. ἐπὶ τοῦ γῤά- 
ψαντὸς τὰ ναυάγια" ἄτοπον γὰρ τι συνέβη τὸ μὴ κα- 38 
ταίρειν τοὺς ἐμπόρους" τὸ δὲ οὐχ ἔχει, ὡς ὁ ̓ Αλχιβιάδης 
δᾳσὶ μυστιχαῖς χωμάζω., .. 6 νΝ 

ay) Ὄνομα μὲν πάλιν" ἐξ. ἐνειϑέσεινρ, πασῶν 
τῶν στάσεων γινομένων, οἷον ἐφόνευσαρ, οὐχ égóvevaa, 
ἐδιώτης ταύτας ἀντιϑετικὰς. προσηγόρευσεν" ἐν ταύταις 30 
γὰρ αὐτὸρ ἑαυτῷ. τρόπον τινὰ ὃ, κατηγοῥούμενος ἀντιτίς 

— *! 

$5 Ven. 4. mooonyogevuivo»y, ^ ' $6 ἢ Mon. om. - ( 

, | .. 
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ϑησιν, ὥστε. εἶνειι “σχεδὸν δύο ἀρτιϑέσεις,' τὴν μὲν τοῦ 

φατηγύρου, τὴν δὲ tóv χατηγορουμένον; ἣν αὐτὸς ἑαυτῶ 

nacti qur τῷ δέχεσθαι τὸ ἔγκλημα. 

M 48) dIsnoisévos τι" διὰ μὲν τοῖλ, ti τὸ μέτριον 

$ καὶ μιχρὸν ἐσήμανε, διὰ δὲ τοῦ. ig^ τὸ δοχοῦν τε xal γ0- 
* --^ e£]. 

αὐξόμενον. MEM τῇ 

LE) 4v αὐτοῦ" δι᾿ αὐτοῦ γὰρ τοῦ ἀδικήματο; 

ἀντεισάγειν “τὸ ᾿εὐεῤγέτημα" χρή" οὐ 7ἀ0 δυνατὸν, τὸν 

χαϑελόντα τὰ. τείγη λέγαν,: ὥς ποτε εἰσεναγχὼν ; εἴη τῇ 

406 πόλει χρήματα x Εστι δὲ "ἀεὶ ἐναντία τῆ ἀντιλήψει ἢ 

ἀνξίστασιρ᾽ ἐνιγιὲν γὰρ τῇ. ἀντιλήψεν αὐτὸ τὸ πεπραγμέ- 
γον ἀνευϑυνόν. ἐστε, διὰ δὲ τὴν περίστασιν ὑπεύϑευνον 

γίϑεται. | 

' 46). Πρᾶγμα s 7 πρόσωπον" ξητοῦσι, “τὸ δυνα- 

45 τόν ἐστι πρᾶγμα ὑπ᾽ εὐθύνην xal κρίσιν πεσεῖν", τοῦτο 

γὰρ προσώπων ἐστὶ, φαμὲν οὖν πράγματα λέγειν ἐνταῦ- 
ϑὰ τοὺς νόμους xol τὰ ψηφίσματα. ME 

— o£) Et δέ τις ἡμῖν" πρὸς Mwovuavov ἀποτεί- 
νεται, ἄλλως τὰ περὶ μεταστάσεως χαὶ συγγνώμης ὁρίζον- 

| 90 TG, oU τᾷ ἀνευϑόνῳ xal ὑπευϑύνῳ, ἀλλὰ τὸ 'μὲν εἴς τι 

"tdi og οἰκεῖον τὴν αἰτίαν ἀναφέρειν," οἷον μέϑην, Ὁ ὀργὴν, | 
ἔρωτα, cvy veu οὗτος εἶναί φησι, τὸ δὲ εἴς τι τῶν 

E. μετώστασιν, ᾿ὥσπερ xol τόδε" πρεσβευτὴς ἐξελ- 

ϑὼν τῆς πόλεως," οἰκείῳ σεωιδὴ τελευτήσαντι χοὰς ἔσενεγ- 

δὲ χεῖν, γέγονεν ὑπὸ τοῖς πολεμίοις, εἶτα μαστιζόμενος ἐξεῖ- 
yrs τὸ. ἀπόῤῥητον" καὶ ἐπανελϑὼν χρίγεται δημοσίων᾽ 
ἀδιχημάτων, ἄλλοι δὲ διαφέρειν αὑτὰς ἔφασαν, τῷ τὴν 

μὲν *7 ̓συγγνώμην. εὐτελοῦς ὑποχειμένου προσώπου γῖνε- 

σϑαι, τὴν δὲ μετάστασιψ' ἐνδόξου" olov. si μὴ οἱ οὗ δέχα 
&g θνρατηγὸξ χρέονται, ἀλλὰ: Thome. Περιφανὲς γὰρ ὃν 

τὸ πρόσωπον. οὐχ» ἂν πὸτε ἕλοντο συγγνώμην αἰτεῖν, ἀλλὰ 

) 

4 μὲν ex Ven. f.regepi. — mE 
μὲ . n. » egep Var EE s n , | } 
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pecolrerpingos: irt τὸν. χειμιονριχωρήσεον ET: Hdogiiorógs 
φησιν. Qe μὲν οἴη" τὸ ἀδίχημα, οἷον. -ἐρδεχόμενον. S 
γεγενῆσϑοι, ἀλλὰ. ϑεραπείας τετυχηχένηϊ, τινὴρ, ετααστοσς 

σις γιναται" ἐὰν δὲ ἢ φμῃ ἐνδεχόμενην ἑτέρας ey ext) o cb, 

συχγυϊώμῳ»" ἔξ -ξητοῖῆσν.λ, ΤΊ δήποκε. TV; ἀντοϑετωνῶμθα 
πασᾶν spi. αὐτοηῖὰ. τδερενορεένίον, κεφαλαίορερ, QU. uod νος 

, τῆς αὑτῆς στάσεως, οἷον τῆς «-ἀντιϑέσεὼς —XRX καὐτάς. $3 

τεχνικῆς. — ὥσπερ ἐστὶ -τοῦ στοχασμήξ᾽ xe, TOU 

ὅρου. «παὶ, τῇ: ἀντίληψεωμ, "ἀλλ᾽ ἑκάστην DE ἰδῥᾳταφξάτα, 

σὶν arro pug φαμὲρυοῦν πρὸς: τοῦτο, ὅξε. Tous rua. C Xe Ba 

σεως. αὐχτὴ τῶν" aspect " aisi. ταυγτάτῷς, dA οἠὐντοῦς ' 

ὁρισμοῦ" ax Gor C. ΥἀμναΣ πὸ co o I 3x χὰ exis MEN. 
- ad) v Π pu Toy nir. nedbi vea: E yág sni iv-rals 

Aoytaerits ehoioxqutok νόμφες ἀλλ᾽. Oui UO red INTE UN Ἥ 
, ΄ "Nx. - — ιν». 5 - € ζητησιρ. οὐ ψεὴν -δὲ περὸ 'δητα.,. . oom χό 50. 0 qim. vistllt 

40) ρὲ ἐπιστολαρ᾽. "οὔ, φὰς. ἂν τύπῳ ftti 
ἔσως μὲν γὰρ καὶ ταὐυσὰρ,αλλὼ rcg ἐκχ' Oiemoyqs. βασιλέρμς,, 
τοῖς ἄρχουσι τῶν ner. unione angu) ues: dán 

τὰ ἐπὶ συμφέφρονει τῆς πόλεώς ληϑυττόμενα». ca eg. do X 

pégn δεα ἐρήταε" τοῦτᾷ. régi τῆς ἀντ ϑρίωρσφησίς;.. ᾶθῃ 
^ X) ϑατερον ὁ ὧν" “τρῶν Ὁ τουτέσπρι iren roũ 

| ἑτέρου, 0490 Ks pes X ToU rre ovrog, εἴτε ποῖ XU OV Veg 

τῷ "ῥητῷ! χριαμένου «ub og ἐπὶ. “τὸ «sarai 9; deis 
XOY TOR; τῶνξέρρον μέρός TV, 'διώμριαν. μμεγαχηϊρίζηγερας ὁ — 
δὲ. xul ὁ 0. φεύγων" πολλάκεξι ἐν XoigexeTe ἀξτηφεμ τί i dcte 
xüíreny φβεανδρόν᾽ y! υὥροχαδ᾽. ̓ ἹΜρουχιανός ipu, UO 
γὰρ καὶ ἐΕρρογένης ὦ ὡςτἐπὲ. τὸ πλεῖσκαν πρρφέϑωμον" οἷον. 
»ὁμορντὸν ̓ ποπηρωμένον x; Toi δημοσίου qgóqéaiheu. s XUI 
QuiGaog: Tig δαυτὸν ἀξεοῦ. ἐκ rou Onpodiow-füégsogien Nin 
ταῦϑα yaQ; χραὶν, "ὁ. μὲν; κατηγκορῶν Xex ceno xy Aer gt Me 
οὕτως" ὃ νόμος χελεῥει, τοὺς κατὰ: goa ALIM , 

τὺ ἢ 

ΩΣ tic δύο --ο' φησὶ Men. oif, decepi ex vn. 4.65 Mori» 

d» và. Ven, 4. rg. Aquco:.5. V 232 «τὸ 8 B 20$ ὦ ἽΝ 
-— 
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ἔχ τοῦ δηδοσίου τρέφεσϑαοι, οὐ τοὺς xar: ὃ δὲ 
ἀπολογούμενος χρήσεται τῷ ῥητῷ" ovx ἀληϑὲς μέντοι 
τοῦτο, ὃ γὰρ πεπηρωμένος ἐνταῦϑα χφτηγόρου τάξιν 

ἐπέχει". αὐτὸς ydp ἐστιν ὁ πρώτως λέγων" ὅπερ. ἔδιον τοῦ 
δ᾽ δγωχοντός, ἀλλ᾽ ἵνα μὴ δόξῃ πάντα ἐναντξιοῦσϑαι Miwov- 

κιανῷ, προρέϑηκδ τὸ ,,ὡς ἐπὶ. πλεῖστον" , οὐ. γάρ τοι τὸ 

ῥητὸν τοῦ καφηχόρου ἐστίν... . 

(a) Ἔστι γὰρ συλλογισμός" τοῦ μὲν κατηγόρουν 
Afyevrüg ," ταὐτὸν εἶναι τὸ ἄγραφον τῷ ἐγγράφῳ , τοῦ δὲ 

40 ἀπυλογουμένου, σολὺ ταῦτα διαφέρειν, 0- συλλογισμὸς γί: 

. ψεφάι, ὃ μὲν γάρ. φησιν, ὅτι. * οὐδὲν τὸ διάφορον, εἴτε ἐχ 
πόρνης, εἴτε éx πόρνου τις γεννηϑείη" τὸ γὰρ ἁμάρτημα 

τῶν "γενμηπόφωῃ ταὐτὸν͵ ; xái — αἰσχρότης ἴση" Vo 'βὲ,. ὅτι 
"uv διωφέφψῳ" ὁ μὲν γὰρ ix φύρνης ἀμφίβολος, τίνος av. 

,.3δ: εἴη παῖς, ὃ δὲ ix πόρνου δῆλος, σώφρονος. φυσῆς. τῆς μη- 

φόρος" Ear, δὲ διαφορὰ. συλλογεάμοῦ πρὸς ῥητὸν καὶ διά- 
γόχαν" χαίτριε, Vel. ἐν ἀμφοῖν τῆς “διαγοίαρ. ἐξεταξομένης 

τὸῦ νομοϑέτου, Ore iv μὲν τῷ, ὁηξῷ καὶ Ty διανοίᾳ ci- 

τίων ἀποδίδομεν" "olov διὰ τὸ μὴ βλάβην, τινὰ γενέσϑαι, 

50 ἀνελχϑάνψας τωϑ ξένου. ἐπὶ τὸ τοῖχος " ἐγώ. δὲ ὠφέλῃησα" ἐν 

δὲ τῷ dvo oix $ valeam ἀποδώσομεν; X4 (umo! 
τοῦτο. εἶν ̓ «ρήσομεν .τὸ ἐκ. τοῦ: νόμου. δηχορξαμένον" 

ἔπεννα 89 μὲν τῷ συλλογέσμῷ. ὃ Ὁ διώκων συχάγῳν τό T6 ῥη- 

τὸν d φερόμενον, ἐν δὲ τῷ ῥητῷ καὶ: τῇ δια- 

28'volo δεΐστησεν" τὸ γὰρ ὁητὸν “μόνον. προβάλλῥτορ, τὴν δὲ 
τῆς διανοίας ἐξόέρασεν: τοῦ φεὐγόντος. οὖσαν οὐ" παραδέ- 

gevon ἐπε δὲυχαὶ o. ψεχνικὸς ἕν᾽ τῇ τῶν ̓ χεφαλαίων τοῦ 
συλλογεσιοῦ -Dyuoécon. φησὶν. δτι3 ὅλως. 0 ) »συλλόγισμὸς, 
πλὴν ν»ἣφοξχἀβλαγῆδξ, τῶν πρώτων. κεφαλαίων κατὰ τὸν 

50 ὕρομ'δίαιρεῦκαι,: evi yap προσεοίχασεν. ἀλλήλαις αἱ στα- 
. —UTU. C un 

Ἂν, 

“ΠΑ ὅτι ex "Ven. 1. adjeci, "O5 Ven, 4. τις. Mon. τι, . 6 

o3wex en .ἃ. χφφερ — .7 Map. ἀλλὰ τοῦτο... Ven, 4. ἀλλ᾽ 
αὐτὸ τοῦτ. 8 ὅτι ex Ven, 1. recepi, σ΄ 

8 7 
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ΣΧΟΑΙΑ ΕΙΣ ΣΤΆΣΕΙΣ 68 
Ges, olov, δὲν à ταῦτόν ἐστὶ, , aio ἱερὰ, x&v ἰδιωτικὰ 3 * τὰ 
ἐὲ ἱεροῦ: ἀποδυλώμενα y καὶ πάλιν ταὐτόν ἐστι, x&y ἐκ 

πόργης 'Xay ἔχ' nópvov ; τιὲ 1j γεγενημένος, 3 χαχεῖ μὲν yó- 

pos, τὸν ἐδδόσυλον — ἐνταῦϑα δὲ νόμος, τὸν ἐκ 
πόρνῃς μὴ λέγειν, ξητητέδν Ἢ dd διαφοράν" ἔστιν οὖν, ὅτι ὃ 
ἐπὶ μὲν pU. ὅρου 'oUX avrà ἐχεῖνο τὸ πεπραγμένον 0 Xo 

fijyogog ἐγκαλ εἴ“ olov: ὅτι ἰδιωτικὰ ὑφείλου χρήματα ἐχ 
τοῦ ἱεδοῦ, καὶ ἐπὶ “τούξων ἱερόσυλὸς si, ἀλλὰ τὸ ἰδιωτικᾶ 
ἐἶναι τὰ Ζῥή ἡματὰ ὑπεκαλίνων, ὡς καϑαιροῦν καὶ ὑποβι- 
βάζον τὸ ἔγχλημα rovro “μόνον φησὶν, ὅτι ἱερόσυλος εἶ, UN 

ὡς συλήσας ἐξ ἱεροῦ. ἐπὶ δὲ τοῦ «συλλογισμοῦ '&UrO τὸ 

πρᾶγμα τὸ D) δ᾽ χαξήγορος λέγει, » οὔ γὰρ δύναται ἄλλως 
ἐἰπεῖν, ἀλλ᾽ Oti ix πόῤνης εἶ χαὶ οὐ δεῖ σὲ λέγειν, ὥσπερ 
καὶ ἐπὶ TOU εὐνούχου τοῦ ἁλόντος, an μοιχείᾳ καὶ ἀναι- 
ρεϑέντος" συλλογισμὸς δὲ εἴρηταὶ E^ τοῦ παρὰ τοῖς φι- dC 
λοσόφοις᾽ συλλογισμαῦ" roy προτάσεων. οὕτω ̓ προβαινρυ: 
σῶν" 0 πόρνος, τὸν αὐδὰν. Tj πόρνῃ βίον Bor, ἢ 'τὸν ἐχ 

πόρνης λέγειν 0^ νόμος οὖ, συξχωρεῖ, τὸν ἐ ἐχ πόρνου ἄρα 
λέγειν ὃ γόμος oU συγχωρεῖς" τ ἦν 

p) nM: φύσει γαν tiov*. οὗ γὰρ δεῖ τὰ ῥητὰ ἐκ 38 

τῆς deri" ύδεως" "ἐναντιοῦσθαι “πρὸς ἄλληλα" τοῦτο 

79e: ἀμαϑὲς, ἀλλ᾽ ix πὲρισῥασεὼς γίνεσθαι" οὗ γὼρ Oc? 

ἐὸν 'μὲν τῶν yp λέγειν ᾿ δεῖν τὸν κλέπτην κολάξεσϑιαι, 
τὸν δὲ λέγειν, δεῖν τὸν αὑτὸν στεφανοῦσθαι, i βλλὰ κατὰ 
περίστασεβ, oc εἴρηται" οἷον γόμος, τὸν o στρατιώτην μὴ 28 
πωλεῖν Τὰ ὑπλα;, E γόμος ᾿ϑάπτειν τὸν πατέρα" ἐπὶ 

στρατοπέδου fue ἀποθανόντος Τοῦ *? πατρὸς πωλήσας, τὰ 
ὕπλα ϑιάπτέι αὐτὸν xci κρίνεται. 

γ) Kai ὅλως διπλῆ τις" καὶ διὰ τὶ, φασὶν, μὴ 

διπλοῦν ῥητὸν, καὶ διανοίαι, Ἀδλεῖται, ὥσπερ ̓ διίλοϊ στο- 50 

χασμοὶ καὶ ὅροι" καὶ φαμὲν, ὅτι ἐν μὲν ἘΣ ῥητῷ χαὶ διὰ: 

td 

^ 

9 Ven. d. qüreminivos. "do τοῦ, ex Ven, 1. récepi, τ . 11 

μὲν ex Ven, 3.1 recepi. δ 
[i 

' * 
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γοίᾳ παράβασις εὑρίσκεται νόμου". ̓ἐγτοῦθα δὸ TQ» νόμων 

t o ἕτερος εὑρίσχεται φυλαττόμενρο,. TO οὔμ  διαφῦρον στα- 

: σιν ἑτέραν ἐποίησεν" ὀλίγη "3 τὲ γὰρ ̓ἐναλλαχῇ δράσειν ἕτέ- 

Quv ἀπεργάξεται" ἐν δὲ Em xa ὅρῳ, ἐπὶ «πάντων 

p τῶν εἰδὼν τὸ ὅμοιον͵ ultro, ὁ διπλῆ δὲς, ἐπεὶ καὶ ἀμφό- 

τέρα: διπλᾶ δείκνυται" οὐχ ὡς͵ ἐν. ῥητῷ καὶ Savoie. ὃ 0, μὲν 

τὸ ῥητὸν͵ ἀπενείματο, ὁ δὲ τὴν ὁ διάνοιαν, ἀλλ᾽ ἀμρρότερηι 

ἀμφοτέροις χέχρηνται. . Ἑκάτερος. γὰρ λύσας" τῇ ̓διανοίᾳ 
τὸ τοῦ ἐναντίου ῥητὸν οὕτως ἐπεισάγει τὸ ἴδιον" καϑο- 

40 λικὸν ; γὰρ τοῦτο, τοῖς βιάπτεγσι͵ ῥητοῖς ὁ ἀντι εάφτειν “τὰς 

διανοίας. .... . T 
S ᾿ Y. » Le T 

δ) H hiveos Iu gofalia" φασί τινες ἀσύστα- 

τον. εἶναι τὴν ἀμφιβολίαν". qu ng δυνατὸν, πέρας 1 ῆ. Àv- 

gu αὐτῆς εὑρεϑῆναι:" ἰσάξει; Yee. τὰ Aou “φαμὲν 

* 

Ν 

46 οὖν, ,“ὡς εἰ μὲν ἐφ᾿ pagi τὸ ἐξισάζου, εἴχεγ,. aquaresa, 

ἂν qy^ viv δὲ διαφόρους ἐσε)- ξὰς τῶν πρρσώπῳων ποιός: 

τητας. εὑρεῖν, ἐξ ὧν ἂν λέγοιτῃ τὸ Σ 13 συνσειρκής" ᾿χαὶ 

deixvvgt τοῦτο͵ divin Deus; οὖ ἔχρησε 769,0 «δεὰς. τοῖς 

᾿4ϑηναίοις, "τοὺς ἡγὲμόναξ φυλάτρεσϑαι, gi; ἀμφίσβη- 
30 tovs) ,. οἱ μὲν τοὺς ῥῆτρρας, 4 οὗ δὲ τοὺς. σερατηγφὼς λέ- 

γοντες . ἐπιχειρεῖ, οὖν Δηῃμοφϑένῃς͵ ἐκ TOL 'χριροῦ, εἰ μὲν 

γὰρ 1m,. φησὶ, πολέμου καιρὸς, τοὺς σἱρατηγοὺς. «Xy ἔλεγε, 

viv δὲ, οὐκ ὄντος πολέμου y, τίγας ἐπέροις ἢ ἢ τοὺς ῥήτο- 
ρας φησίν; NE — 

(235 4) Ἔστι γὰρ ἀμφιβολία e τῶν σᾳφεστέρων 
ὑπέγραψεν αὑτήν. ἔστι δὲ, το μὲν χατὰ πῥοσῳδίαν, κατὰ 

πνεῦμα ἢ τόνον" γίμεται δὲ — οὐ μόνον κατὰ διάστασιν 
συλλαβῶν, ἀλλὰ καὶ xu ὑπέρϑεσιν. λέξεως. xe κατὰ 

ὁμωνυμίαν" xoc ̓μὲν αὖν πνεῦμα, οἷον συνωμολόγησαν 

ὅ0 δύο πόλεις, ἐν δέχα ἔτεσι μὴ ἄρασϑαι σπόλεμον πρὸς ἀλ- 
λήλας" τοῦ dend tov διανυσϑέντος ἕτους, πόλεμον bd αὖ- 

42 Ven. 1. ὀλίγη, | Mon. ὅλην, — 18 τὸ Yen. 1. om. , 11 
de fals,' jeg. p. 456. "15 γα 4. πόλεμον . Mos. | μόνον. 
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TO ἡ ἑτέρα. XQ xal ιχρίνεταν 9 παραβεβηκυῖα τὰς 
σπανδάς" ἢ μὲν γᾷρ φναγινῴσκει. δασέως, 1 ἵνα σημαίνηται 

t» «πρὸς ταῖξ: δέκα" ἢ -δὲ ψιλῶς, d ὧστε τὴν v ̓ πρόϑεσιν 

λαμβάνεσθαι". τοῦτο μέντοι τὸ παράδειγμα ἐν ταὐτῷ καὶ 

κατὰ, τόγον qu καὶ διάστασιν συλλαβῶν: ἔτι δὲ τοῦ μὲν 8 
ἰδίως. κατὰ τόνον hy ἰδίως “χατα. "διάστασιν συλλαβῶν 

αὑτὰς παράδειγμα — R roũ δὲ xe ὑπέρϑεσιν᾽ λέξεων 

παράδειγμα. tods* τελευτῶν τις τοῖς παισὶν ἐπέτρενμ8," kac 

τασχευάαρε. Ἡρακλέα, χᾳυσοῦν ῥόπαλον. ἔχοντα; καὶ r 

μὲν τὸ χρυᾳοῦν͵ τῷ dona παρενείρει,. W'qyu μόψον. "τὸ 19 

éóne melo χρυσοῦν,. δ δὲ χρυσοῦν. Hoaxtio φηαὶν, ὡς ὅλου — 
εἶναι χρησοῦν; d ὁμωνγμίαν .« δὲ τό rs ἡηϑὲν: περὶ τῶν 

ἡγεμόνων, καὶ tO χρηφϑὲν ἐν τοῖς Ληδικοῖς ξύλινον τεῖς 
qoc τοῖς. ̓ ᾿Αϑηναίοιρ"" ἀϑ ἔνϑα αἱ, μὲγ. συψεβούλευων,. ξύλοις 

κατηλαβεῖν τήν. ἀκρόξολιν,. ̓ Θεμιστρκλῆς. δὲ “ἐμβῆχαι «εἰς 18 

mag ναῦς. προὔτρεπα.:, Tmis dà xol τὺ ἐν, τῇ μεταλήψει 
ῥηϑὲν, δὶς περὶ τῶν αὐτῶν δίχας wj siens. ἀμφιβολίαν 
ἐξ ϑμωνυμέίας λαμβάνρυσι". δίκας, οἱ μὲν; τὴν «gioi, ol 
δὲ τὴν τιμωρίαν͵ λαμβάνοντες.. Cu dee τ 

.5. Τήν. δὲ μετάληψιν". μετάληψές. εἴρηται, ὅτι 3) 
xeT éyo rao: εἰσάγεται, καὶ - ἀντιπᾳράσεασιν ^ χαϑάπέρ 

7 μεζάληψις͵ τὴ Ἀεφάλσιῃα" πρῷξαν μὲν Y? γὰρ, παραγρα- 
gn. ἐστι διωβουμένη, τὰν ὡγὼνᾳ ἐγστατικῶς,. εἰτα δέχου 

μένη. πάλιν ἀντεπαραστατικὰς, ἀγωνίξεται" 'φασὶ" δέ reg 

ὡς, ἔδει; τῶν ἄλλων αὐτήν. προτάττεσίλαι, στάσεων. ΘᾺ 44 

παραγραφομένην τὸν ἀγῶνα" σπουδάξομσι δὲ πάντες ἄγε | 
ϑρωποι. αὐτὸ roũto quàé etae rely, ἀλλὰ «πρὸς (τοῦτο 

ἀσφαλῶς ó'oígero, h M. δεῖ τούτων. τι εἰσενεχϑῆναι. VALLE 

ἀδύνατον δὲ ἦν, τούτων τὶ παραγράφεσϑαι , μὴ μαϑάνα 

τας ὅλως, τίνα ταῦτα ἐστιν" ἐν μὲν οὖν Tij usOo0q μετὰ 30 

repro αὑτὴν. τάττρι; &y '0à τῷ ϑιακρέσε:. μέαην᾽ οὐδὲν 75 

ἐχώῤλνξε, ἤδη τὰς. στάσεις ἐπισταμέψων ἡμῶν. ) 

/ 

so.b n 
16 Herod, VIL, 131. 47 uiv ex Ven. 2. récepi. 
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γοίᾳ παράβασις εὑρίσχεξαι vouoy vro à δὸ τῶν νόμων 

0. ἕτερος εὑρίσκεται φυλαττόμενος, τὸ οὐμ ι διάφόρον στά- 

| σιν ἑτέραν ἐποίησεν" ὀλίγῃ, "u | 240 ̓ἐναλλαχή στάσιν éré- 

Quy ἀπεργάξεται" ἐν δὲ , droga σμῷ xol ὅρῳ, ἐπὶ πάντων 

p τῶν εἰδὼν τὸ QuOLOV . σῴζεται, ὁ διπλῆ δὲς, enet καὶ ἀμφό- 

Tta διπλᾶ δείκνυται" οὐχ ὡς £v. ῥητῷ. καὶ Savoie. ὃ 0. μὲν 

τὸ ῥητὸν͵ ἀπενείματο, ὁ δὲ τὴν ὁ διάνοιαν, ἀλλ᾽ ἀμρρότερῃι 

ἀμφοτέροις κέχρηνται. Ἕκάτερος. γὰρ λύσας" τῇ ̓διανοίᾳ 
τὸ τοῦ ἐναντίου ῥητὸν οὕτως ἐπεισάγει τὸ ἴδιον" aao 

10 λικὸν 2 γὰρ τοῦτο, τοῖς βλάπτουσι, ῥητοῖς ἀντιτάξτξιν, τὰς 

διανοίας. — ς . 
m. A, iT o M 

(8) H üivror —E φασί τίνες ἀφύστα- 
TOV. εἶναι τὴν ἀμφιβολίαν". qu 2g δυνατὸν" πέρας T. Àv- 

gu qurüg εὑρεϑῆναι: ἰσάζειν: 780. τᾷ λεγόμενα"; “φαμὲν 

us QUY , ,“ὡς εἰ μὲν ἐφ᾿ ἅπασι. τὸ ἐβισάζου, εἶχεν,,, ἀφύατατον, 
ἂν ἤν" yUV δὲ. διαφόρους ἐστὶ. τὰς τῶν πρρσώσων 7t0104 

τητας. εὑρεῖν , ἐξ ὧν ἂν ——— «τὸ 3 συνεστηκός " . xe 
δείκνεσι τοῦτο͵ δρμοσϑένῃς; δὶ K ἔχρησε γάρ, ὃ ϑεὸρ' τοῖς 

᾿4ϑηναίοις, "τοὺς ἡγεμόνας 'φυλάτρεσϑῳι, αὶ; ̓ἀμφίσβη- 
50 tovs) , οἱ “μὲν τοὺς ónropas , . oi δὲ τοὺς. σερατηγφὼς λέ- 

yoyrtg * ἐπιχειρεῖ. οὖν Δημοφϑένης͵ ἐκ τοῦ Χαιροῦ, εἰ μὲν 

yog ἣν, φησὶ, πολέμου καιρὸς, τοὺς στρατηγοὺς. ἂν ἔλεγε, 

vvv δὲ, οὐχ ὄντος. πολέμου Ug, τίψας ἑτέρους. 3. τοὺς ῥῆτο- 

θας φησίν; ete DODA μροὰ 
28 £) Ἔστι γὰρ Spes Bollo" ἐχ τῶν σαφεστέρων 

ὑπέγραψεν αὕτήν᾽ ἔστι δὲ, τὸ μὲν κατὰ πῤοσῳδίᾳν, κατὰ 

πνεῦμα ἢ τόνον" γίμεται δὲ ov μόνον κατὰ διάστασιν 
συλλαβῶν, ἀλλὰ καὶ xu ὑπέρϑεσιν : λέξεως χαὶ κατὰ 

ὁμωνυμίαν" Xo a ̓μὲν αὖν πνεῦμα, οἷον συνωμολόγησαν 

ὅ0 δύο πόλεις, ἐν δέχα ἔτεσι μὴ ἃ ἄρασϑαι πόλεμον πρὸς ἀλ- 
λήλας: τοῦ δεκάτου διανυσϑέγτος ἔτους, πόλομον '$ αὖ- 
— — — 

12 Ven. 1. ὀλέγην Mon. ὅλην, — 413 τὸ Yen. 4. om. 14 
de fals,' jeg. p. 456. "15 Nen. 1. élapor,. Mog. i μόνον.- 



— ΕΣ ΣΤΆΣΕΙΣ, .-- 28 
τῶν ,ἢν ἑτέρα. X8. xai ιχρίνεταν 7 παραβεβηχυῖα τὰς 
onde: ἢ wl γὰρ ἀναγινώσκει δασέως, 1 ἵνα σημαίνηται 

ἐν πρὸς ταῖς. δέκα." ἢ δὲ ψιλῶς, ὥστε τὴν ,»γἐν“ ᾿ πρόϑεσιν 
λαμβάνεσθαι". “τοῦτο μέντοι τὰ παράδειγμᾶ ἐν ταὐτῷ καὶ 
κατὰ τόγον ἐφτὴ. καὶ διάστασιν συλλαβῶν: ἔτι δὲ τοῦ μὲν 8 

ἰδίως͵ κατὰ τάνργν —R ἰδίως ANTE 'διάστασιν συλλαβὼν 

αὑτὰς παράδιμγμα δέδωχε" τοῦ δὲ Kod ὑπέρϑεσιν᾽ λέξεων 
παράδειγμα, rods" τελευτῶν τις τοῖς παισὶν ἐπέτρεψε, Kec 

τασχευάσαε. Ἡρακλέα, χρυσοῦν ῥόπαλον. ἔχοντα, καὶ ἃ 
μὲν τὸ χρυφοῦν͵ τῷ. ὁοπάλῳ παρενείρει,. wq uavoy τὸ 1Q 
ῥόπαλον χρυσοῦν, δ᾽ δὲ χρυσοῦν. Ἡρακλέα. φηαὶν, ὡς ὅλοὺ ᾿ 
εἶναι χρησοῦν" cd ὁμωνυμίαν. δὲ τά τε ῥηθὲν: περὶ τῶν 

ἡγεμόνων, καὶ τὸ xong ἐν roig Μηδικοῖς ξύλινον ris 
χος Toig. ̓ Αϑηναίοιρ": ἀϑ ἔνϑα αἱ «μὲν. συγεβούλευων, ξύζοις 

κατηλαβεῖν τὴν. ἀκρόκολιν,. Θεμιστοκλῆς. δὲ “ἐμβῆχαι «εἰς T 
τὰς vere. προὔτρεπε.", Τριὲς δὲ xal τὸ dv. τῇ μεταλήψει 

ῥηϑὲν, δὶς περὶ rq, αὐτῶν δίχας μὴ εἶνοις. ἀμφιβολίαν 
ἐξ ϑμωνυμίας. λαμβάνρυσι" δίκας, οὗ μὲν. τὴν «gioi, oi 

δὲ τὴν τιμωρίαν, λαμβάνοντες.. MEM - 
e). Τὴν. δὲ μετάληψιν". μετάληψις. εἴρηται, ὅτι T 

κατ᾽ ἔνστασιν" εἰσάχεται,, καὶ : ἀντισᾳράρτασιν ̂  καϑάπεέρ 

ἡ μεκάληψις τὴ χεράλαιον" πρῷραν μὲν ̂. γὰρ παραγρα- 
σῇ ἐστι διωβουμένη͵ τὰν ἀγῶνα ἐγστατικῶς,. εἶτα 98/05 

μένη. πάλιν ἀνειπαραστατιχῶς, ἀγωνίξεται" φασὶ δέ — *— 
ἔδει: τῶν ἄλλων αὐτὴν. προτάττεσβαι, στάσεων, Θὰ 48 

παραγραφομένην τὸν ἀγῶνα" σπουδάξομσι δὲ ᾳάψτες ts | 

ϑρωποι. αὐτὸ ετρῦτο. quà. ἰσελϑεῖν". ἀλλὰ πρὸς, τοῦτο 
ἀσφαλῶς ὡρίσατὰ n E δεῖ τούτων τι εἰσενεχϑῆναι. φήβαρ: 
ἀδύνατον δὲ ἦν, τούτων Ti παραγράφεσϑαι, μὴ μαϑάνα 

τας ὅλωρ, τίνα ταῦτα ἐστιν" ἐν μὲν οὖν τῇ μεϑόδῳ, μετὰ 80 

πάσρς αὑτὴν. τάττει, ἂν δὲ 14) διαερέσε:. μέσην" οὐδὲν yog 
ἐκώλυφε, ἤδη τὰς. σζάαοιρ ἐπισταμέγων ἡμῶν. ud 

/ 

So.bezs 
16 Herod, VIL, 144, 17 μὲν ex Ven. 3. "récepi, 



2 * ΜΑΞΙΜΟῪ TOY-IE4AWOYAOY 

- δ) 4ύο δὲ αὐτῆς εἴδη" καινόν ΓΝ poi, ὅπερ ἐν 

οὐδεμιᾷ τῶν ἄλλων στάσεων, πρὸ τῆς τῶν κεφαλαίων 
διαιρέσεως διδάσχων περὶ εἰδῶν" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὰ εἴδη. τῆς 

, μεταλήψεὼς ἰδίοις ἕχαστον᾽ τέμνεται "χεφάλαίοἱὲξ, ὡς εἰσό- 

b μεϑα, TOUTOU ἕνεκα χαὶ τάξεωρ᾽ αὐτὰ Τῆς μὲτὰ τῶν στά- 

σεων ἠξίωσε" πᾶλιν δέ πού 13 φασὶ, Χαὶ εἶ ἰδίοις τέμνέται 
κεφαλαίοις ἑκάτερον, ἔδει καὶ ἑκάτερον | στάσιν ἰδίαν ciyar 

ἀλλ᾽, ὡς εἴρηται, στάσιν τῇν αὑτὴν οὐγή 1 "5 ταυτύτης τῶν 

κεφαλαίων πριεῖ, οὔτε μὴν 7] διαφορότης διάφορον. Δια- 

io φορὰ δὲ ἀντιλήψεως χαὶ μεταλήψεως * 9, δὲν ἐκεῖ μὲν τὴ 

! πὲέπονϑὸς πρόσωπον ̓ λαμπρὸν, οἷον ἢ “πόλις, τὸ δὲ ἀδικῆς- 

σαν εὐτελὲς, οἷον ὃ ξωγῤῥάφος, ἐνταῦϑα δὲ τοὐναντίον' 

ἔτι κατὰ Πορφύριον, àv μὲν τῇ ἀν ιλήψει ὅλον τὸ πρᾶ- 
γμα συγκεχώρηται" E δὲ τῇ μεταλῆψει οὐχ ὅλον; (og ἐπὶ 

| 48 ToU “παραδείγματος ui ἀγράφου" "δλλὸιν ÓÉ φασιν; ὅτι" ἣ 

μὲν ̓ “ετόληψις ἀπὸ νόμου τωΐδὸ att ̓λαμβάνγεταί, ἡ δὲ 

ἀντίληψις koi ἀπὸ ἔϑους καὶ ἀπδ' φύδεως. 4ιαφορὰ δὲ 
μεταλήψει «b Παῤἀγραφῆς; Dri'ij μὲν μετάληψις. ἀπὸ 
ὑητοῦ ἄρχεται, καὶ εὐθέως" αὐτοῦ ἀφϊσταται, ἡ 5 δὲ παρα- 

$6 γραφὴ περὶ αὐτὸ" xatiyivetoi*: καὶ ὅτι ἢ 7 “μὲν παραγραφὴ 

πρόδηλον i ἔχει τὴν ἑαυτῆς "7 oiv, póviy γὰρ αὕτη τῶν 
στάσεων οὐδεμίαν TheQl Ῥὴν εὕρεσιν ἐγεὶ τὴν ζήτησιν" ὁ 
yao λέγων τὸ noo pie" "EU UG Ἡροτίϑῃσι ** τὸ καὶ πα- 
θαγραφὴ, καὶ ᾿δηλοῖ τὴν 'ὁτάσιν Guo τῷ τὸ “πρόβλημα 

$$ προενέγκασίθαι, ἡ δὲ μετάληψις οὐχ. οὕτως , ὥσπὲέρ οὐδὲ 
abt ἄλλαι τῶν ὑτάσεων. 

^y): “παγωγὴ τῆς εὐθυδιχίας' εὐθυδικία ἐστὶ 
τὸ εὐθὺ τῆς δίκης ἰέναι, καὶ μὴ μόνον τὴν ἀπὸ TOU yO- 

| Se He. δὰ Rt 

(. 7 48 που Ven. 1. om, | 49 Ven. 1. οὐχὶ ταυτότης. 40 

Ven. 1, μεταστάσεως. ^ 41. Mon, ταὶ τὴ» ξαυτοῦ. "Ven. 4. τὴν 

ἑαυτῆς. 22, Ven. 1. προτέϑησι. Mon; portion . 45 αἵ ex 

Ven. 1. recepi, 
e εἰ τ xn) ι 

Ἂς 
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pov πρυβάλλεσδαι" p. Ὁ ved: xal τὴν ἀπὸ τῶν ges | 
γμάτων -vjroXsyi gy rtoPela Dp, ̂  QU Nene 2 

| 9) Κατὰ ῥητὸν!" co qe φαύγώντὸς ὠνεαῦθά 
προτειψομέρου τὸ δητὺν; τοῦ δὲ "καηγόρου τὴν διάνοιαν" 

λέξει υὰσ. ἔχειν μὲν "αὔϑω" iod νόρον o0 qv ἐπὶ τοιού- 8 
τοῖς * | σνογαστριὸν δὲ λέγει οὗ κειράλάϊον,; ἀλλὰ neuen 

. Ἰστόον;. "ὡ ςιτῆς πιεθαγραφῆς ἡ μὲν velia ἐστὶν, ἢ δὲ ἀτε." 
λῆς, τελεία: μὲν; OTt του πράγματός ἐστι" Ῥπαραγραφή! λὲς 

γοντος. roũ φεύγοντος," T4. οὔτε σοὶ oüre ἄλλῳ δικάξομαι 
περὶ τούτον, estis: δὲ; δέεν προσώϊονι —8 ̓ γίρέταν Ls τὸ 

θαγῃαφή"" : φέχει γάρ" » 00i qim ov — ἑτέρῳ: δὲ 
TQ βουλομένῳ“: NIE λ΄ SM, "OTI ^ . PE 

I3 —— xev ὄν" φόπου ἡβαλυ χρόνου παράς 
δειχμα τέϑειχεν ὁ re vide" διαιῤεῖταν δὲ δ χρδνός eig γὸ 
μὴ 4, — umeẽrts Qet tud. τὸ umo aj μὴ γῦν' πὸ {δ 

ρἄδειγμον" νόμαρ, ἐν "goat poti δεδαζεσϑαι, Mid 

τὸ γῦν ποραγράφεταν d» κατηγόρίον," bU ΜΈΝ xol puo 

ταῦτα. αὐτὴν: — Βανι" ?ov δὲ- ΠΩ L1 πλούσιδὰ 
πένητι ἦσαν ἐχϑῷος νὰ, πϑλενίλα"" ἐλεοπρεδβείᾳ: 24 ife. τῷ 
ϑόντος τοῦ mérito ἀὐῥεθὴ, 5^vióg: bai Péxpüc. ὠσχὺς 

λευτος, xeer dvyeyataloDon ἀλλήλοιρ' ὋΣ λούσιοι" ἀπέφυ: 
γον ἀμφότεροι; Aot ἐπανελϑὼν ὁ 0 ᾿πένης βούλεται. χρέμειν' | 
αὐφούφ". οὲ δὲ" πδραῤράφονεαν οδτύν᾽ παντελῶς, xata 

τὸν λέγοντα, vópov δὶὺ περὶ τῶν “αὐτῶνν διχὰς μὴ sev d$ C 
τοῦ 'δὲ μήπω" νόμος "geo tor ὕσέερὸν ἡμέραις, μετα" τὴν 

γραφὴν εἰσιέναι. Τὴ dixm δυδ᾽ πέῤηνες ξοράψαντο "Tobi 
σιον y; j εὐρέϑη. ὃ δ᾽ ἕτεροὶ “Οὗῥων: “νεκρὸς. ̓ Ὡσκύλευτος, ̓  χαὶ δ᾽ 
ἕτεροδ. πρὸ. ἐῶν Qiiid ἡμέρῶν τὴν δίκην ἀξιοῖ" éyu- 
γίξεσθ Gi τοῦτό }ὰῤ X sey telo «AAA κατὰ τὸ μήπω 50 
παρεῖναι τὸν καιρὸν τῆς ἀροϑέσμίὰρ᾽ παραγράφεται" ava 

μένειν 5 p. ξιώσες τὸν πρρσήχοντῳ χρόνον". καὶ ταῦτα 
LY 

24 Ven,4.geafsiav. 25 Mon. ἀναμένει. Veri, f, ἀνομένερ 

/ 
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μὲν-σαρὶ: ιχρόμου"- ἀπ, ἄν τοῦ «ερφαύγταυ" οἷον ξήνυμητές 

θα τις μοιχευομένην εὑρὼν. ἀνεῖλε. χφλλᾶλλο" “πλούσιας 

τῷ: ̓δήμρ .. ous ua: δραχμὰς, έγηξα :ἑαντὰῦ ἐχθρὸν 

κατᾷκῤιτον ὄντα λάνεῖλα, καὶ χρένξκαε φόνου, SU κώθ'πρό- 
ἢ σωπον μοταλοψιάνειν ὦ ϑέειμῃ got any 4. "ἀπὸ, δὸ nog «tov. 

«al πραγμέξξος, καὶ όπου χρὶ χρόνοι, χοΐοκ ὁέφδερο μυοὺ- 
09, τύραψνον. ἀπέλτερεντε ἀπὴ δὲ tenen, οἷον. πύρολνόν 
M καταφυγάντῳ we τὰ, ἱερὸν awele καὶ κρίνεξαι: φόνου" 

ἀκὰ δὲ zoüreny olov, κυβερνήεης; ἐδῷνιἑ πὸ τινος cp xr 
A9 βρεῷῳ, 2 Fn VEGA πλῷ. ——XX TV τηκἐσυξοῦ, γεν αὔκο, ἑέως 

— B ré. λεμήνι, γενόμενος cviide ᾿δὸν γφιοι- 
χόν᾽ ἀπὸ δὴ τρόπου, οἷον χαταλαβών τις, n4 TO vxxgui 

μοιχὸν ἀκέβρῃσᾳ τὸ. ιδορβατιογὺ ἀλπὰ, X ἰαὐτίας 4. ἀϊον( xoré- 

λᾳβέ. τες, ἐπὶ. ap «Quen ded Se ΤΟΣ υληφϑεὶς", ἐσίσγχγεί: 

t5 λαξο.. δώσειν χρβίαριδῥρχμ ον, φὐ ἀφρρϑοίᾳ: ERROR tee τοῦ 
ἀνδρὰς ἐπὶ πούτρᾳ; dit gáe qua ie dior ἀνϑυγέσμ- 
£a. χιλίας δραχμαὶ 9 φὲ dallo enira 0 δὲ decia καὶ 
dale; καὶ, Beg χρήμερας, ἐπὶ (ji φέρ 2^ s dies d in 
Mas: lont lp Reha. X8 φὰς —— ἀχύλόμεναρι 

«à Ἰστέρν 3i, ergo ts τέφξᾳφρας τμέγρασξῶν σεασείῳν. γένε- 
τὰς ἥ. “παραγφαιρὴς sp t olo ete ὅρον» ιφητὰν εκρ διώ- 

vae καὶ. ἀμ μεβηλῖθνς. oS KATAR eA AI. €6.0'8eTg Tw 
| M&gxou, -ὅρην, δὲ, αἷηνεί ipud, ξιφοξῤρφματο ἀσρβοίας, ὡς 
πρακγωχεύσααᾳμ᾽ εφττᾷται, EX Aio ἁ-καχήγρρος, καὶ 

25, vqrepov. βούλετφε, ait. σραφέσϑαι, οὐκάτι: ̓Ασεβείας,, αλ- 

λᾷ -προαγῳκχείᾳοΣ o f; παφᾳρράφετας Ker TOW πῤμον 
τὰν. geAetovaa,. lie. Aeg τῶ, trURRE T) $olieq i da" ιἀητοὺ- 

REX χάρ. ὁρικῶς «πότερον, τῇ. νεββαεοἀφεθείας, χέχϑάφϑαι; 
ψὺν ζὲ πρᾳα) oxdias. ueque Qi sies καὶ αὖ GO Tess: ὃ 

80 νόμος, ἢ ταὐτόν. ἐστι καὶ e Qua TET. “καχθ 2, vytw. xul 
διάνϑίαν, ὃ φῇσιν͵ ἱΕρμρχένηρ,. ΠΩΣ Sol TOW: eU tan δίκας 

26 Vea. T. db. E UR ILI MUR BRE αἰοίος, P Nn. t, 

prid Mon 3o, abf QE ν᾿ e ἀν ἐς 

i 
i 
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XXOAIAOEIE XTAXBRE . 77 $60 
μὴ By ἐξοτάζει γὰρ, ἰότερον δι νόμο ini τῶν Drei 
Yo» ἁμαρτημάτων «λέγει, μὴ εἶμαν die 7tepb τῶν αὐτῶν δὰ 

xag, ἐπὶ τηλικούτων δὲ οὐχέτε, ἢ, τὸ- μὲν. δητὸν. Aeon pus 

Ag ἐπὶ «πάντων. δέχεσθαι; αὐτὸ. δὲ τὸ πρόβλημα. τοῦτα 

δύναται κατὰ ἀμφυβόλίαν' alvo «τὴν. xe ὁμωνυμίαν, 5 

ὥσπερ. εἴρηται διὸ τὸ δίκας. ᾿ὐειώμεθα: δήπουθεν, ett 

ϑαυμαστὸν παρὰ τὰς ἄλλας στάσεις πέπνϑεν ἡ μετά-. 
ληψις,. αἱ μὲν γὰρ ἐκ τοῦ φεύγοντος χαρακξηρίζονται, 

&Ut1 δὲ μόνη ἐκ τοῦ χατηγόρου .λάμβάνεξωιν. ὁ. δὲ Μμ- 

νουχιανὸς. xoi ἐκ τοῦ φέύγοντός φησν" μετάληψιν γῖνε- 10 
OO ry olov: νόμος παρ᾽ «ἡϑηναίοις, τὸν ρϑείραντα. χόρην 

ἐχτιννύναι. quae δραχμὰς, παρὰ δὲ «Τακεδαϊμοόνίοις, ἀπο- 

Dovtiv, υαχεδαιμόνιός τις, ᾿Αϑήνησι. πρεσβεύων, φϑείως 

pàb λάδην “Ἀττικὴν , xol καφᾷ τὸν νόμον ἐξέτισε, τὰς γι- 

λίας, μετὰ ταῦτα ἐπανελθὼν tg "Massdeluoxa ' τῷ “ἐκεῖ 1b; 

νόμῳ" ὑπάγεται" ἀλλ᾽. ἐνταῦϑα'" δύο. ἐστὲ μεταληπτιχα" 

τὸ “μὲν τοῦ διώχοντος, καὶ ojx' ἀλλαχοῦ χρὴ διδόναὲὶ τὴν 

δίκην, ἀλλ᾽. ivéritóe, «Ἱακεδαιμόνιόν, δε ὄντα " τὸ δὲ «τοῦ. 

φεύγοντος" ἀλλ᾽ ox ἐβϊασάμην. ἐνθάδε; ᾿ϑηνῃσι δέ" 
ὄντων "δὲ 23 Ojo μεταληῃπτιχῶν; τὰ πρωταγωνιστοῦν ?? 20: 
ἔστι τοῦ διώκοντος " πότερόν᾽ ποτε ᾿᾿ϑήνησι δεδωκότα τὴν. 
δίκην χρὴ δοῦναι καὶ ἐν. “Σπάρτῃ, ἡ. οὔ" τοῦτο᾽ δὲ ἐκ τοῦ: 

»ατηγόρου" pie omg. ὁ φεύγων" AA 00x: ἐνταῦϑα βευ 

βιάσμαι, ὥστε εὑρίσπεται καὶ τοῦτο τὸ ζήτημα ὑπὸ ὁ τήν: 

τοῦ κατηγόρου πίπτον φωνήν; o c6 νὸς 28 

Giu σέοχασμοῦ. . 

Ὅτε Ael πρόσωπα ἔχει" οὗ γὰρ ἀιολοῦς ἀλλὰ 
τελείου στοχασμοῦ ποιεῖται διαίρεσιν, ὡς συνε φαινομές, 

VOU τῷ τελείῳ κἀχείνου * διό. uet xat πρύόσωπὸν καὶ πρᾶσ' 

28 Ven, f. οὗ». ΄ 29 ) Ven. 4, προταγνιστοῖν. Mon, πρῶτ᾽ . 
ξταγωγιστοῦ. ᾿ AED . Sas c 

hj 

͵ 
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γμαν ἵνα μήτε. τὰ ἀροασωπικὰ ἐλλείπῃ χεφάλαια, Grwa 
εἶσι βούλησις, δύναμις, κοινὴ ποιότης; μήτε τὰ πρᾶγμα- 
τυιὰ,. ἅπερ ἐστὶν ἐλέγχων ἀπαίτηδις, τὰ am ἀρχῆς ἄχρι 

τέλους, μετάϑεαις αὐτίάς, πιϑανὴ ἀπολόγία, μήτε μὴν τὰ 

& κοινὰ, & εἰσι" ποραχραφιεκὸν, μετάληψις, ἀντίληψερ.. Τὸν 

yap xata φύσιν δισιρεῖ σταχασμὸν, ἐπεὶ τοῦ κατὰ τέ- 
χνὴν ἑτέρα διαίρεσις πρὸς τὴμ. ἐμπίστουσαν ὕλην" ἡ γὰρ 

τέχνῃ διδάσχαλος πρὸς τὴν ὕλην, τί μὲν λεχτέρον ci δὲ 
σιωπητέον, xcù τί μὲν ἐμπίπτει τί δὲ οὐχ ἐμπύετει: "Eu 

40 ἱστέον, ὅτι τῶν. τοιούτων χεφραλαίων μόνη ἢ μεξάληψίς 
ἐστιν ἰδία τοῦ κατηγόρου, τοῦ δὲ φεύγοντός ἐατὲ τὸ πα- 

ραγραφικὸν, ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις, ἡ ἀντίληψις, ἡ 
μετάϑεσις τῆς αἰτίας, xal ἡ πιϑανὴ ἀπολογία, χοινὰ δὲ 
ἀμφοῖν. ἡ βούλησις, 7 δύναμες, τὸ án ἀρχῆς. ἄχρι τέ- 

45 λους, καὶ ἡ κοινὴ ποιότης, C 
B) Παραγραφικῷ ἔστιν ὅτε, mourũs χεῖται 

τὸ ἔστιν ὅτε, Aortoxgatiuv γάρ φησι, τὸ παραγραφιχὸν 
πρωτεύειν τῶν ἄλλων, obósg γὰρ ἐξὴν. αὐτῷ. μηδ᾽ εἰς 
ἀγῶνα καϑίστασθαι τὴν ἀρχὴν ζητεῖ λόγους τοὺς ἐξαι- 

26 ροῦντας αὐτὸν τοῦ ἐγκλήματος" ἔλαβε δὲ τοῦτο ἐξ iaro- 
ρίας; φασὶ γὰρ διασχεπτομένῳ Περικλεῖ, * ὅπως Gv. δοίη 

τῶν χθημάτων λόγον, ἐπιστάντα ᾿Αλχιβιάδην Ert véoy 

ὄντα εἰπεῖν, ὅτι ἐχρῆν, ὦ Περίκλεις , σχέψασθαε, μᾶλλον 

περὶ τοῦ μὴ δοῦναι, ἢ περὶ τοῦ εἰς εὐθυνὰς ἑαυτὸν 

28 χαταστῆσαι. Δεύτερον δὲ κεφάλαιον ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπ- 
αἰτησις, εἰκότως" τοῦ μὲν γὰρ παραγραφικοῦ ἀσϑενέστε- 
οον, τῶν δὲ ἄλλων ἐστὶν ἰσχυρότερον, Ὁ εἰ γὰρ καὶ προσή- 
κχατὸ τὸν ἀγῶνα, καὶ ἥττων κατὰ! τοῦτο τοῦ παραγρῶ- 

φικοῦ γέγονεν, ὅμως οἴπω παντελῶς: χκαϑῆκεν ἑαντὸν 0 

30 φεύγων εἰς τὴν περὶ τοῦ πράγματος ζήτησιν, ἀλλ᾽ ὥσπερ 

δικαστοῦ τινος τρόπον ἐπέχων ἐλέγχους ἀπαιτεῖ. Toirov 
καὶ τέταρτον 7 βούλησις. καὶ ] δύναμιφ᾽ συστατικὰ yap 

4 Plut. Ále. e7.- 2 "Mon. σαυτόν: Ven. ξαυτόν. 
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τοῦ!’ προρώπαυ" δεῖ ,8. ταῦτα. nop τῶν συστατιχῶν εἶναι 
τοῦ “πράγματος, πρότερον γὰρ τὸ πρᾶττον τοῦ πραττο- 

μένου" " δὲ βούλησις προτέταχτοι τῆς. δνναάμεως εὐλό- 

796; ἀρχὴ γὰρ ἡμῖν; πασῶν πράξεων. ῇ. βογζῃσις.. Iu 

ZTOV- τὸ ἀπ᾿ ἀρχῆς. ἄχρι. τέλους, δαίτοι. δέον. Qv φρὸ & 

πάντων τάττεσθαρ,. ὡς. φάσί τινεᾷ, ἐπειδὴ à. αὐτῶν αἱ, 
ἀποδείξεις προΐασι. y ̓ φαμὲν οὖν, ὅτε τοῦ «μὲν, παραγρα- 

φικοῦ καὶ τῆς τῶν ἐλέγχων ἀπαιτήσεώς ἔλαττόν ἔστι ; 

Tovro μὲν γὰρ ἀποδειχτιχὸν , ἐκείνων δὲ τὸ μὲν οὐδὲ 
προσίεται, τὸν ἀγῶνα, 1. δὲ εἶ καὶ “προσήκατο, ἀλλ᾽ οὐ 10 

παντελῶς, ἀλλὰ μὴν καὶ μετὰ τὴν βούλησιν χαὶ τὴν | 

δύναμιν τέταχταιυ" ὅτι. τὰ. μὲν τοῦ προσώπου ἐστὶ συ- 

στατιχᾶ, τὰ δὲ τοῦ πράγματος., Ἕχτον ἡ ἀντίληψις 

κατὰ τὸν διώχοντα τὴν τῶν κεφαλαίων τάξιν ποιουμένου 
Toi ̓ τεχνικοῦ" ὃ μὲν xag. διωχωψ' μετὰ τὰ en ἀρχῆς 15 

ἄχρι. τέλους χρῆται τῷ ἀντιληπτικῷ, ivo uerd τὰς 0i- 
κείας ἀποδείξεις ἐπενεγχὼν τὸ τοῦ φεύγοντος ἀντιληπτρ, 
κὸν τυραννιχὸν αὑτοῦ δείξῃ τὸ φρόνημα, ὃ δὲ φεύχων 
τοῦτο αὐτὸ, τὸ τυραννικὸς δοχεῖν,. φυλαττόμενος μετὰ 

/ 

4 

τὴν μετάϑεσιν τῆς αἰτίας xai τὴν πιϑανὴν ἀπολογίαν 20. . 
τάττει TO ἀντιληπτικχόν" μετὰ δὲ τοῦτο 3] μετάληψις, 
ee γὰρ. πρὸς τὸ ἀντιληπτικὸν φέρεται τὸ μεταληπτιχὸν, 
δι᾽ ἀλλήλων yàg λύεται τὰ κεφάλαια. Ὄγδοον μετὰ τὴν 
μετάληψιν, ἔβδομον οὖσαν, ἡ μετάϑεσις τῆς αἰτίας. "Eva- 

TOY ἡ xou; ποιότης " ἐχρήσατο δὲ τοῖς ὀνόμασι τῶν 25 

στάσεων ἀντὶ τῶν χεφαλαίων , εἰπὼν ᾿ἀντίληψιν xol “μ8- 
τάληψιν, ἡ μὲν γὰρ στάσις καλεῖται ἀντίληψις, ἄγτι- 

ληπτικὸν δὲ τὸ χεράλαίον. 

7) Τὸ παραγραφεκχὸν yi evo τὸ κἰφάλαιον 
κοινὸν προσώπου καὶ πράγματος, ὁτὲ μὲν γάρ τις ἀπὸ 30. 
τῆς προσωπικῆς ποιότητος παραγράφεται, ὡς οἱ δέχα. 
γέοι ἕχαστος αὑτῶν ἰδίᾳ χρίνεσϑαι ἀξιῶν, διὰ τὴν tu, 

φαινομένην παρ᾽ ἑκάστῳ ποιότητα, ὁτὲ δὲ ἀπὸ τοῦ πράς, 
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ypetog. , ὡς ὃ ἄσωτος ὅξοῶν δεϊλνῦναι πρότερον el ἀνῇ: 
ῥηται ὁ πατήῤ. 0v 

ὃ) Κατὰ τρόπους τέσδαξὰς" "ὡς μὲν ἁπλῶς 
ἐἰπεῖν τὸ  hagüygügixóv ἔχ roy fre Qt Ot erit γίνεται, 

ὲ ἀλλ᾽ εἶ xol τέθσδαρὰς᾽ τρόπους ἀπαριϑμεῖται, ἄχλ᾽ οὖν 

dye εἰσὶ τῇ ἁληϑείᾳ" τὸ μὲν. yag “τοῦ ἀσώτου ᾿ἀπὸ τοῦ 

πραγματύς ἐστι; "ξητεῖτας" γὰρ, δι ? ἀνήρηέαι ὃ o πατήρ, τὸ 

ài toũ ἐρισὰριστέως καὶ ἐῶν dixà νέων ̓ ἀπὸ "TOU Ἄροσώ- 

dov;. τὸ. δὲ τοῦ δειλοῦ ἀπὸ τοῦ ̓χρόνου" ὅταν οὖν μὴ 
40 ἔχωμεν᾽ ἐκ τούτων διαβαλεῖν τὴν λατηγορίαν,᾿ ἐχλεύτει 

τὸ (0 χεράλαιον.. E | 
s) Τοῦ δὲ ἀπὸ óntoV' ) ἑηνικαῦτα y&Q, φηδὶν, 

οὐχ ἔσται κεφάλαιον xài μέρος σέρχασμοῦ, ἀλλὰ τελεία 
παρὰγραφὴ,. ἣν μετάληψιν πρὸσὴγυρευαέν , ἐχείνη μὲν 

γὰρ ἐκβάλλει δλὸν τὸν ἀγῶνα, τοῦτο᾽ δὲ μέρος τι τῶν 

Περὶ TO πρᾶγμὰ αἰτιᾶται, χαὶ ἡ niv γόμον ἔγχει; τὸ δὲ 

δῦ. ᾿Ἰστέον δὲ, ὕτι τὰ τοιάῦτα᾽ χεφαλαια παδῶν τῶν 

δτάσεων ἐπεξεργάζεταν, ἐπιχειρήμασιν, ἐργὰσίαις, ἐν. 

ϑυμήμασιν, ἐπενθυμήμασι, πλαστοῖς, περὶ «v ἔν τοῖς 

“ὃ 'περὶ. εὑρέσεων ῥηθήσεται, ἐνταῦϑα, δὲ περὶ μόνης τῆς 
τούτων᾽ διέξεισὶ φύσεως. 

' à) H tov ἐλέγχων ἀκαίτηδις" 7 τῶν ἐλέγχων 

ἀπαϊίτησις ἐκ τῶν ἀτέχνων γίνεται πίστεων, μαρτύρων, 

διαϑηχῶν, ψηφισμάτων, ἐπιστολῶν , βασάνων" ἄτεχνοι 

28 δὲ λέγονται σπιστειῤ, ἐπειδὴ T ὕλη TOU προβλήματος ἔχει 

αὐξὰρ᾽ χαὶ τοῦ πράγμάτος, καὶ οὐχ ἔξωϑεν γίνονται ἀπὸ 

τῆς χὺῦ ῥήτορος ' τέχνης. Φασὶ δέ ruvec, ὡς εἰ μὲν τοῦ͵ | 

σημείρυ ἐστὶ τὸ “εφάλαιον τοῦέό, εὔηϑες», φανερὸν γὰρ ᾿ 

εἶναι δεῖ τὸ ϑημεῖον, εἰ δὲ τοῦ ἐγκλήματος, καὶ τοῦτο 
30 ἄτοπον, οὗ γὰρ ἑσταὶ ἀδήλου πράγματος ἔλεγχος, στεριτ- 

. τὸν τοίνυν" φαμὲν οὖν, ὡς εἴ μὲν πὰς μαρτυρῶν εὐϑὺς 
καὶ πιστεύεσθαι ἠδύνατο, εἶχεν ἂν λόγον ἡ ἀπορία" ἐπει- 

δὴ δὲ xdi μαρτύῤων ὄντων ἐπιξητεῖται, εἰ ἀληϑὲς ἢ 

| | Li 
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ψεῦδος, τὸ ix τῆς μαρτυρίας: λεγόμενον, οὐδὲν ἄτοπον 

xal μαρτύρων ἐπιφερομένων ἔτι, συνίστασϑαι τὸ ζήτημα; 

χαὶ “ἄλλώς φύσις ἐστὲ τὸϊς φεύγουσιν , ἀπαιτεῖν pagrve 
φας , ἐν οἷς ἔσασι μὴ ὑφεστῶτας᾽" εἰ γὰρ ἤδεσαν. Ὄντας, 

οὔχ ἂμ ἀπήξουν, δῆλον δὲ ὅτι περὶ μόνων τῶν ἀληϑινῶν 5 

ξητημάτων. διαλαμβάνει ὁ ὁ τεχνικὸς, ἐν. γὰρ toig; πλασμα- 

τιχοῖς ἀδύνατον μάρτυρὰς παραχϑηναι.-᾿ 

8) Φύσει γὰρ ἐχϑιρόν" “τοὺς μὲν οἰκείους δού- 
λους οὕτω διαβαλοῦμεν, εἰ δὲ ἀλλότριοι χαϑ' ἡμῶν παρ- 
ἄγοιτο, i^ μὲν. χωρὶς. βασάνων, ἐροῦμεν, onn ἢ χωρὶς 10 

βασάνων μαρτυρία. οὐκ ἀληθὴς, πολλοὶ γὰρ ἑάλωσαν 
ψευδόμενοι, εἰ δὲ μετὰ βασάγων, ὅτι" ἐλευϑερία αὑτοῖς 
ἐκήγγελταςς. εἰ δὲ τῶν ἄλλων. οἰδλείών τινὲρ ἄσιν, ὅτι πο- 
vro τὸν τρόπον χαὶ ἀκόλαστοι, ἂν δὲ. ἐλούϑεροι. ὥσιν 
ἢ ξένοι ἢ πολῖται, δὲ μὲν πένητες, ὅτι ῥᾳδίως ᾿ ̓ χρήμασε 

᾿ διεφρϑάρησων, . εἰ δὲ πλούσιοι, ἢ πονηροὶ καὶ διαβαλοῦ- 
psv αὐτοὺς κατὰ τοῦτο, ἢ ἐπιεικεῖς καὶ ἐροῦμεν, ὡς ἢ 
διὰ φιλίαν τοῦ κατηγόρου ψεύδονται ἢ δὲ οἶκτον, ἢ 

καὶ ὅτι ᾿ϑαῤῥοῦσε «τῷ πλούτῳ, ie οὐδὲν δι᾽ αὑτὸν 
σπιεισόμενοι, -“΄. 4 20 

y) Ὡς ἐν τῷ κατὰ Κόνωνορ' ὁ »" γὰρ, φησὶ, | 

τοὺς éraipovg xol ἡλικιώτας μάρτυρας παρέχεται πρὸς 

χάριν μαρτυροῦντας, ἐγὼ δὲ: ξένους. οὐδὲν ἐμοὶ προσή-᾿ 
xovtac, οὐδὲ “δι ἄλλο. rb μαρτυροῦντας σπλὴν ἀλήϑϑιαγ. 

δ) Ὃ μὲν φεύγων χρήσεται" ὅτι οὐ τοῖς nagu- 18 

στατὶχοῖς à, μόνον. ἀπαιτεῖν; ἀλλὰ καὶ πηλικόφτφητε,. οἷον 

οὐ χρὴ τηλικούτου πράγματος ἀμιαάῤτῦρον ποιεῖσϑαι τὴν 

πρίσιν, καὶ᾿ ἔτι συγχρίσει, ὅτι καὶ ἐπὶ. πάντων ὁμοίων 
ἐγκλημάτων οὐδεὶς χωρὶς μαρτύρων ἐκρέϑη,, χαὶ τοῖρ 

στρός τι, ὅτι ἄτοπον ἐπὶ μὲν ὕβϑεως xii κλοπῆς μηδέν 86 

να ἐξ ὑποψίας ἀρίνεσθαι, ἐπὶ δὲ. τηλιηούτων. ὀέχα βαρ- 
τύρων κατηγορεῖν. Διάφέρξει. δὲ "ἢ σύγκχρισιβ τῶν πρὸς 
τε, ὅτι ἡ uiv: ἀπὸ τῶν ἴσων λαμβάνεται, τὰ δὲ ἀπὸντῶν. 

Rketor. V. 18 

5 m» 
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^o AarrÓyov* καὶ ,ἔϑει" ἔϑὸς γὰρ ἡμῖν τὰ τοιοῦξα ποιεῖν' 
᾿χαὶ νόμῳ" ὅτι καὶ δὲ νόμοι τὰς, ἀποδείξεις ἐκ τῶν. φα- 
νερῶν ποιεῖσϑαι κελεύουσιν". xal διχαστηρίοις "5 ταύτου 
χὰρ χάριν καὶ τὰ δικαστήρια συγχρατεϊξικέν 

8 e) Ἢ βούλησις xai ἡ δύναμις". αὐνῆπται τὰ 

δύο ταῦτα χεφράλαια, ἐπειδὴ μὴ δύναται θάξερον τούτων 

ἄνευ τοῦ ἑτέρου ἐξέτασιν ἐπεδέξασϑαϊι, ἀλλὰ ϑέλει πάν- 

τως συνεῖναι ἀλλήλοις, ὁ γὰρ. βουλόμενός. TL στοιεῖν, μὴ 

δυνάμενος δὲ, οὐδὲν κατορϑοξ, χαὶ αὖϑες, ὃ δυνάμενος 
40 μὲν, “μὴ βουλόμενος δὲ οὐχ ἐπιχειρεῖ" καὶ. Og& ὅἅπδρ ἂν 

εἰς ἀπόδειδεν ἐπὶ ̓ ϑατέρων. τούτων. ἐπιχεῤέρημᾳ παραλά- 
βοις, καὶ ἐπὶ. ϑατέρου ἀρβῤξάι. ᾿ - ἜΝ 

b Φύσις. ψυχῆς xa σώματος" aue μὲν, ὅταν 
εἴπωμεν, ὀξὺν εἶναι TOP κατηχορούμεναν 4 δεινὸν, σώὼ- 

15 ματος δὲ, ὅταν ἐῤῥωμένον wel τὰ τοιαῦτα; 
η) Ἐπιτηδεύματα" οἷον εἰ τύχοι ἰχερὸς ὃ κατη- 

' ⸗ 2 — , , 3 2 

* χορούμενος ἐπὶ φαρμακείᾳ, ἐροῦμεν, - ὅτε. ovx, ἀσείϑανον 
τὸν τοιαύτην ἔχονξα τέχνην φαρμᾶχον παρασχεῖν. 

᾿ €) Οἷον νέος πλούφεος". παρακολουϑεῖ. γὰρ τῷ 
30 μὲν πλούτῳ τὸ πλεονεχτικὸν , τὸ βίαιον, τὸ ἀκόρεστον, 

τῇ γεότητι: δὲ τὸ Θρασὺ, τὸ εὔτολμαν, φὸ οξυῤῥοπον, 
ὁμοίως. καὶ ἐπὰ. πρεσβύτου" ἔτε γέρων ὧν καὶ προσδοχῶν 

ὀλίγῳ ὕστερον" τεϑνήξεσϑαι καινοτέροις ἐπιχειρεῖν ii 
Àgae πρᾶγμασιν, : eig: s neotmponévie ui ἐελευτῆς τὴν τι- 

25 μωρίαν. W 

3). Ὃ καὶ ἰσχυρότατον" τὸ. μὲν γὰρ γένος τύ- 
xus ἔθχον ἐστὶν, oU ydQ τες ὁπόϑεν βούλεται τίχτεται; 

. καὶ ὁ ι᾿πλοῖξεος τύχης ἐστὶ δώρημα, καὶ ἢ ἀγωχὴ,; εἰ τύ- 

xor, χρηστὴ, -ou τοῦ. ἀχϑέντος ἀλλὰ τοῦ ἀγαγόντωης ἐστὶν 

$0 ἐγαώμιον, καὶ: τὸ ἐπιτήδευμα μέχρι roy énoivov ἕστηχε 

μόνον, οἷον ὅτι χρηστὸν͵ daero βίον, ἐν δὲ ταῖς πράξεσι 
τὸ τέλειον ἐπιχίνεται xoi ἡ βεβαίωσις τοῦ ἐπιτηδεύματος. 

xli δὲ πράξεις διχῶς κατασκευάζονται, ἔχ T& τῶν ὑμοίων 

"E | 
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καὶ ἀνομοίων " ὁμοίων μὲν, οἷον εἰ τὸν χλοπῆς κρινόμε- 

γον χαὶ ἄλλοτε τούτῳ ἑαλωχότα ἀποδείξομεν, i» δὲ τῶν 

ἀνομοίων κατὰ τὸ μεῖζον, ὅτι τὸν ἱερόσυλον οὐδὲν ϑαυ- 

μαστὸν ἰδιωτικὰ XÀ& χαὶ χατὰ TO ἔλαττον, ὅτι τὸν 

κλέπτην καὶ ἐπὶ μιχροῖς ἀδικήσαντα εἰκὸς καὶ “ἐπὶ τὰ ὅ 

μείζω γωρῆσαε “καὶ ἱεροσυλῆσαε ἀφ᾽ ἑκατέρου μέρους" 

τουτέστι καὶ τοῦ φεύγοντος xal τοῦ διώχοντος. "low δὲ 
βουλήσεως μὲν ταῦτα προχαταρχτικὰ, τελικὰ, τὰ χατὰ 
σχέσιν: προχαταρχτικᾷὰ μὲν, οἷον εἰκὸς βουληϑῆναι αὖ- 

τὸν ἀνελεῖν, ἐχϑρὸς γὰρ ἡ», τελικὰ δὲ, ἡνίκα τὸ χέρ- 10 

δος αὐτῷ ἐντεῦϑεν ἀποβήσασθαι φάσχομεν, χατὰ σχέ- 
σιν δὲ, ὅτι φίλῳ χαρίσασθαι ἠβουλήϑη ἢ ἐχϑρὸν λυ- 

πῆσαι" τὴς δὲ δυνάμεως ἴδια τόπος, καιρὸς; ποιότης 
τοῦ πραξαντος καὶ παϑόντος προσώπου, ὅταν ἀσϑενέ- 
στερον" μὲν τὸν παϑον 2, «ὸν δὲ πράξαμτα ἰσχυρότερον 15 
ἀποφαίνωμεν. Ἰστέον δὲ, ὅτε ἐπὶ τὸ ἰσχυρότερον τού- 
των τελευτᾷν χρὴ τὴν ἀπ᾽ αὑτῶν αὔξησιν. οἷον ἐὰν τῇ 
δυνάμει μᾶλλον ἰσχύωμεν, τὸ συμπέρασμα πρὸς τὴν óU- 
γαμεν" ποιησόμεϑα, xal ἐὰν ω βουλήσει , πρὸς τὴν βού- 

λησιν, ὡς καὶ ὁ “πμοσϑένης, " ; Lud ὧ τὰν οὐχὺ βου- 30, 

λήσεται." | / 

| e) Τὰ ἀπὶ ἀρχῆς IL τέλους « οὕτως ὠνόμα- 

σται, ἐπειδὴ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ ξητήματος. μέχρι τέλους 
ταῦτα ἐστι τὰ ἐξεταξόμενα". ̓ χαὶ ὅτι em ἀρχῆς τῆς ἐν 

τῇ ὑποϑέσει περιστάσεως ἄρχεται, μέχρε τῶν τελευταίων 3 25. 
αὐτῆς φημι τῆς χρίσεως, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ παραδείγμα- 
τος τοῦ παρὰ τῷ “ρμογένει -συγκατασχευαξομένου. στο- 
χασμοῦ". ov γὰρ μόνον τὴν ἀναίρεσιν παραλαμβάνομεν, 

ἀλλ᾽ ἄνωϑεν ἀρξάμενοι μέχρι, τῶν τελευταίων κάτιμεν 
τὴν ὑποψίαν. λέγοντες, τὰ δεσμὰ, τὴν λύσιν, τὸν δρα- 30- | 

σμὸν, τὴν ἐπ᾽ ἐρημίας. ἀναίρεσιν τοῦ ἀνδρὸς. Tortor 

*. 

" & OLI. p. 16. 
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^. δὲ, ὅτι τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους τὰ μέν ἐστιν ἔν λό- 

γοις, ὡς 9 νέος πλούσιος, 9: τοῖς δεσιωώταις ϑαῤῥεῖν 

παραχελευσάμενος,. τὰ δὲ ἐν πράξεσιν, ὡς ὁ παριστάμε- 

γος ἐπ᾽. ἐρημίας τῷ νεοσφαγεῖ σώματι, τὰ δὲ ἐν πάϑε- 

σιν, ὡς ὃ nQog τὴν ἀχρόπολεν ἀπιδὼν χαὶ δαχρύσας. 

Διαφέρει δὲ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρε τέλους τῆς διηγήσεως, 

ὅτι. ἐκεῖ μὲν ψιλῶς ἐχτιϑέμεϑα, ἐνταῦϑα, δὲ μετὰ χα- 

τασχευῆς. 

β) Τένεται δὲ καὶ αὐξάνεται" xol εὖ ἐκ τῶν 

10 αὐτῶν γίνεται, τέ διαφέρει ταῦτα τῆς τῶν ἐλέγχων ἀπαι- 

τήσεως; καὶ φαμεν, ὅτι τριῶν ὄντων, ἐχϑέσεως, ἀπο- 
δείξεως, αὐξήσεως, ἡ μὲν ἔχϑεσις ἐν τῇ διηγήσει ἐστὶν, 

ἡ δὲ ἀπόδειξις ἐν τῇ τῶν ἐλέγχων ἀπαιτήσει, ἡ δὲ αὔ- 
ξησις ἐν τοῖς ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους. Ἔτι διαφέρει, ὅτι 

45 τὰ μὲν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἢ 'μόνου τοῦ διώκοντός 
ἐστιν ἢ χοινὰ, οὐδέποτε δὲ μόνου τοῦ φεύγοντος, fj δὲ 
τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις ἀεὶ τοῦ φεύγοντος, καὶ ὅτε ἡ μὲν 

μέρος τῆς πάσης ὑποϑέσεώς ἔστε, τὰ δὲ παντὸς ποιεῖται 
τοῦ πράγματος τὴν ἐξέτασιν, καὶ ὅτι ἐχείνης μὲν μή 

20 εὑρισχομένης ἔτε συνίσταται ἡ ζήτησὶς, τῶν δὲ ἐλλει- 
πόντων ov συνίσίζαται, καὶ ὅτι ἡ μὲν εἰς αὐτὸ τὸ ἔγκλη- 
μα φέρεται, αἰτοῦ γὰρ ἀπαιτεῖ τοὺς μάρτυρας, τὰ δὲ 
τῶν ἀποδεικχτικῶν σημείων τοῦ, ἐγχλήματός ἐστιν. 

γ) Ἔστι δὲ τάδε᾽ ὡς 0 Δημοσϑένης" τίς ὧν Ai- 
25 σχίνης ἠδίκησε τὴν πόλιν; ὅτι πρεσβευτὴς, τί πράξας; 

ὅτι τὰ πράγματα προδοὺς, ποῦ; ἐν ἸΜαχεδονίᾳ γενόμε- 
γος, πῶς; ἀπαγγείλας τὰ ψεύδη. πότε; ὅτε Φίλιππος 
ἐπὶ Φωχέας ἐστράτευσε" διὰ τί; ἵνα δωροδοκήσῃ ov μό- 
γον ἀπὸ τούτων γίνεται τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἀφ᾽ 

80 ὧν δηλαδὴ ἔπραξέ τις, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν παρειμένων, 

ἀφ᾽ ὧν ovx ἔπραξε. 

à) Τὰ ἑξῆς ἔσται χεφάλαια, οἷον ἀντίληψις, 
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μετάϑεσις αἰτίας, πιϑανὴ ἀπολογία, πλὴν ̓τῆς μετάς- 
λήψεως. vs 209 : [ ; 

| &) Et ἐχχωροΐη πᾶσιν" ἐνίοτε γὰρ ἐκλείπει τινὰ 
£0y χεφαλαίων.. 5 ὥσπερ. 7 ἀντίληψις. , ὥσπερ εἰρήσεται" 

ἔστε δ᾽. ὅτε «καὶ ἢ πεϑανὴ ἀπολογία, «vo ἧς τὸ μὴ 5 

ἀντιστρέφὸν ψόημα ἐπεισάγεται. rs 

c) Movov. o? ποῦ φεύγοντος" ὃ μὲν Ἑρμογένης 

καὶ οἱ πρὸ αὐτοῦ. οὕτως , ἐναντιοῦνται δέ τινες λέγοντες 

εἶναι καὶ μόνον. τοῦ φεύγοντος τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς. ἄχρι τέ. 

λους,: οἷοη πατήρ τις τρεῖς ἔχων παῖδας xci τοὺς δύο 10 

“ἀποβαλὼν ἀπάγξασθαι ἔμελλεν, ὁ ὑποληφϑεὶς υἱὸς κα- 

ovs» ἔλυσεξᾳ ἀπὸ τοῦ βρόχου, ἱεροσυλία γέγονε καε' 
τὰ «τὴν πόλιγ᾽ 0 πρατὴρ. ὡμολόγησε τὴν ἱεροσυλίαν αὖν 
“τὸς τολμῆσαι.) καὶ. τοῦ τπατρὺς ἀξιοῦντος. πεϑνάναι Ὁ. 

“σαῖς φντιλέγει" ἐντρῦϑα, γὰρ φεύγει τρόπον. τογὰ. 0. nai, ἴδ᾽ 

«καὶ. ngog. τὸν T8; τῶν ἀδελφῶν. Governor, "wel τὴν 

“λύσω τοῦ. Θούχου". ὁ μέντοι πατὴρ. ὀὐδενδιῚ τοιούτῳ ̓ χρή» 

"gares, “εἰ xaQ τι φήσειν, δείκνυσιν ἑαυτὸν οὐκ ἔνοχον oy- 

τα τῇ ἱεροσυλίᾳ, καὶ ἐν μὲν τοῖς κατὰ ἀξίωσιν ὡς ἐπὶ — 
τούτου ἴσῳς τοῦτο συμβήσεται, ἐν δὲ τοῖς. κατὰ φυγὴν 20 

καὶ δίωξιν. ἀδύνατον. ι 

4)'H ἀντίληψες οὐκ ἀεί. “Ὅτε μὲν γὰρ eg ὧν . 

ἄλλοι πεπράχασι χρινόμεϑα, οὐδέποτε ἐμπίπτει τὸ ἀντι-' 

᾿ληπτικόν" re δὲ ἀφ᾽ ὧν αὐτοὶ ἐπράξαμεν, , ἀεὶ ἐμπεσεῖ- 

ται, πλὴν εἰ μισούμενον εἴη τὸ πράγμα, " προσφερὲς 25 

τῷ ἐπιφεροβένῳ ἐγκλήμαέε" μιαόύμενον By οἷδν νέος 
᾿ πλούσιος ἐν. δημοκρατίᾳ πολιτευόμενος ἐξ ἀστυγξίτονος 

᾿ πόλεως ἠγάγετο τυράννου ϑυγατέρα καὶ κρίνεται τυραν- 

vióog ἐπιϑέσεως... ᾿Ενταῦϑα γὰρ. οὐκ ἔχει χώραν τὸ cv- 
τιληπτιχὸν , ὅτι iov μοι. ἣν ἐβουλόμην γαμεῖν, ἐπειδὴ) z0 

μισεῖταν τὸ TOU τυράννου. πρόσωπον παρὰ τοῖς 'δικα- 

σταῖς" προσφερὲς vo. ̓ἐπιφορομένῳ ἐγχλήματι, viov" Τῆς et 

-Περικλέως. ἐμπρησϑείσης οἰκίας. εὐρόδησαν υχίλιαιίπανο- | 



, 
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πλίαι, xol χρίνεται. τυραννίδος ἐπεϑέσευς » ἐνταῦϑα γὰρ 
τῷ μὲν ἀντιληπτιχῷ οὐ γρήσεται, διὰ τὸ προσεχὲς εἶναι 
τῷ ἐγκλήματι, τὸ πεπράγβένον ; χρήσεται δ᾽ ἀντὶ τούτου 

τῷ κατὰ ἄντεστρο φὴν ἀχήματι ye οἷον. οὐκ εἴ Tig ὕπλων 

5 εὐπαρεῖ, οὑτὸς πάντως τυραννήσει᾽" ἀεὶ δὲ τὸ ἄντιληπετι- 

᾿ κὸν βούλεται τὸ σημεῖον. τοῦ ἐγκλήματος. ἀνεύθυνον δει- 
χυύναι, Gh χὰρ. πρὸς. τὸ σημεῖον, OU πρὸς. τὸ ἔγκλημα 
φέρεται, χαϑ' ὃ xoi διαφαρὰν £y πρὸς τὴν στάσιν τῆς 
ἀντιλήψεως, ἐκείνη yag αὐτὸ τὸ ἐπιφρεμόμενον ἔγχλημα 

40 ἀνεύϑυνον ἀποδείκνυσι" κατασχευάξεται δὲ xoi τοῦτο, 
ἐξ ὧν καὶ. T “ἀντίληψις, ἀπὸ νόμου, ἢ ἔϑσυς, ἢ φύσεως, 
ἢ τέχνης" ἐὰν δὲ μηδὲν τούτων ἐμπίπτῃ," βιωστεκώτερόν 
πῶς τῇ db ἀντιφάσεως τοῦ ἐναντίου μεϑόδῳ χρηστέον, 

οἷον δεῖξον, ὅπως ovx ἔξεστε τόδε TL ποιεῖν, τίς ἐκώλυσε 
«45 νόμος, stofoe.. ἀπηγόρευσε γημοϑέτης; "Qvóuactet δὲ ἡ 

ιἀντίληψις aim “μεταφορᾶς τῶν; ὑπὸ "ῥθύματος πάραφε- 
φομένων, φύλου àb ἢ λίθον ιἀντιλαμβανομέγων., «ck διὰ 

τούτου τὴν σωτηρίαν ποριξομένων.. καὶ jou»: ἀξὶ TOU 

φεύγοντος" τοῦ γὰρ χατηγύῤου χρωμένου τοῖς. ἀπ᾽ ἀρχῆς 

20 ἄχρι τέλους, χαχεῖϑεν πειρωμένου. ὑπεύϑυνον. δεικνύναι 

τὸν φεύγοντα, τῇ ἀντιλήψει ὁ φεύγων. χθῆται. 

5) Ἡςκεταληψες" ᾿νόμασται καὶ αὕτη ἀπὸ τοῦ 
"τὸν κατήγορον συγχωροῦντα κατά τι τῇ παρὰ“ τοῦ φεύ- 
yovrog παραβαλλομένῃ ἐξουσίᾳ μεταλαμβάνον ὅν τε τῶν 

.25 περιστατιχίῶν μορίων. . , i ι 

9) Ὁποτερῳοῦφ' tob: τῶν ὦ ἰσμένων, φασὶν, 
ἀορίστως εἶπεν, ὥρισται γὰβ, τίνος 4 ἀντίληψες, τίνος 

δὲ ἢ μετάληψις, φαμὲν οὖν ὅτε οὐχ ὡς ψερομένῃς ποτὲ 

“τῆς μεταλήψεως τοῦ φεύχοντορ. τοῦτο εἴπερ»ὶ ἀλλὰ. βου- 

So λόμενος δεῖξαι τὴν τῶν xepokaiov ἐναντιότητα, ἢ λείπει 
—- ,?- EJ ta, ᾿ * S) προτέρῳ, ἵν᾿ ἢ, »ὑποτέρῳ, προτέρῳ τούτων χρήσεται 

4 

ὁ ἕτερος, αὐτίχα τὸν ἕτερον τῷ λοιπῷ χρῆσϑαι ο" το 

8 ἄντιλήψει 7 μεταλήψεν OU ταῖρ στάσεσιν αὑταῖς, 
E 

- 



, 

«-. 

ΕΣΧΟΑΙΑ IE XTAZXEDX |. 09 - 

ἀλλὰ vole. κεφαλαίοις, ᾿ , τῷ irrita vi xal partes 
ληπτικῷ. ES Sw RM τον Po 

&) Κατὰ τὴν ἔνστασιν τῶν γὰρ ἀποδείξεων αἱ 
μέν εἰσεντισρότεναὶ, ai δὲ ἀντιῤῥιηκικαὶ; ὧν αἱ ἀντιῤῥη- 
τικοὶ ἢ «χανὰ μάχην" γίνονται ἢ “κατὰ μέϑαδου * κατὰ d 
μάχην" μὲν, ὅταν δοὐϑὺς ἐξ ἀγαιρέσεως " τοῦ ὅλον ποιώς — 
psa "p? 'κατασχευὴν" κατὰ μέϑοδον δὲ, ὅταν οὐχ οὕ- " 
τως, ἀλλ᾽ ἑτέρως πως. μετᾶχδιριξώβεϑα" ἽΜιμεῖται | οὐκ | 
tà μὲν κατὰ" τὴν. uüym ἡ ἔνστασις, τὰ δὲ κατὰ τὴν - 
μόϑοδον v; ἀντιπαράστασις, D 200 ἈΠ εὐ ὦ ὁ 49 

es) Θὲ 'δᾷδιοι εἰπεῖν", οὐ γὰρ D τέχρῃ τὴν τῶν 

πραγμάτων. ὕλην, ποιεῖ, ̓ ἀλλ᾽ 409-09 ἔχῃ, φύσεως: &c nos. 

χορδαῖς, Ὀὕτω: καὶ. t] τέχνηι μαθοδεύοιν xot axelovó iy 

ἀναγκχαξεξαῦν νυβερνήτου iss πρὸς τὸ πνεῦμα, τὴν 1 ναῦν 
ἀιλύνεῤτως. ". WocCU oc νην ν UT S 00,05 6074.70. , RP 

ev. Ee ε δὲ δρᾷν, ὅταν yao: fala ἢ E po αἱ 0 

τρεχεῖα εὐϑὺς: φαίνηται 19: δικαστῇ τότε. igoraxtáov | 
τῶν φαεισμρασφαᾶσον πιϑανωτέραν, οὔσαιν. καὶ μάλλον. εὺ- 

παρέδεητοον: ̂ 6 γὰρ 'πιϑανρὸν ταῦ βιάίρα. προξιμῶσιν oí 
ῥήτορες, ὡς. ἔμπαλιψ τὰν βίμμον, ὴ διαλέκτική" τὸ γὰρ λέ- 30 

yen, οτῷ. ἀφορῶντε, eic τὴν ἀχρόπολιν OUX ἔξεστι daxei- 

ev ^ ἀνικδέχ: sw εἶναι δοχεῖ, παρὰ quam γάρ; τῇ ovv - 
ἀντιπαραδτάπει πρῶτον αὐτὸ μεϑοδεύσομεν, ὅτι οὐχ ἐπὶ 
τυραγνίδε σρὲ δέδωχεν τὴν. ἐξουσίαν τῶν δακρύων ] g é-. 
σις οὐδὲ iav: ὀλέϑρῳ τῶμ᾽ πολιτῶν" εἶτα: τῇ ᾿ἐνστάσει, χὰ 

xaíra, οὐδὲ -doxgvew- μάτην ἐξῆν σκαιότητος γὰρ' σαυτῷ τ 

προσετρίβου δόξαν. Ὅταν μὲν οὖν. τοῖς πλείοσι, τὰ. πρᾶς | 

γμα δοχῇ φαῦλον, J τῇ ἐνατάαει ̓ Ἱπρῶτον χρηστέον, ὅταν 
δὲ τῶν μέσων, Th ἀντεπαραστάσει. : 

. «) H utráó δσεριτῆς CET LOG" wiring χαλεῖ- 50 

ται, ἐπειδὴ τὰ" ἐπιφερόμενα ὑπὰ τοῦ κατηγύρου ἐφ᾿ ἕτε- 
ρον ἄγειν εἰνεύϑυνον «ἢ ἐπρίνου.. ἄξιον πειρόμεϑα, οἷον, 

οὐχ ὅτε ὀφύφψευσα, noQ reps ἀλλ᾽ ὅτι ἠλέησιξ. «καὶ τα- 
^4 

* 
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φῆ δὰῦπμει. τὸν Χείμεκρῇ. ἠβουλήϑηρ: ἦν αὐτὴ. καὶ χρῶ- 
μα καλεῖται, διὰ τὸ χρωνγνύναι τὸν λόγον, xol οἷον &y-. 
πρόσωπον for ὥσπερ αὖ χομμώεριαι". di ἀπὸ μεταφο- 
oc τῶν i» τοῖς σώμασι χρωμάτων, ὥρπερ.. ἐκεῖνα à. 

$ ὅλων. διήκει τῶν ὑποκειμένων" διὰ μὲν τῆς χιόνος. 5 λευ- 
xörno, διὰ δὲ τῆς «πίσσης ἢ μελανία, διὸ db xg. οἰχείαν 
χώραν ἔχει «πὸ ἀδφαλρεον. τοῦτο, ἔνια καὶ ἀκριβῶς. ἐξ. 
δτώζεται, ἀλλ᾽ «οὖν. καὶ & . meri; TQ λόγῳ κα τᾷ. βραχὰ 

. τὸ Καὶ μοριχῶς. ἐγχρτέσπαρται, ὡσπερ καὶ, τὰ op ἀρχῆς 
10 exor τέλους, πρὸς ἅπερ τὸ χρῶμα δοῦτο géghrea* did- 

φέρει δὲ πρὰρ τὴν ἀγέίληψιε, ὅτε ἐκδίψη niy x πᾶπρα- 
D γμένα ἐξεῦμος, ζέγει, οἷον ἐξῆν μος παρεστάναι, καὶ ἐξ: 

ἣν διατρίβειν ἐπὶ. ἐρημίας " ἡ δὲ μετάϑεσιρ. οὐχ ἐπὶ τῶν 
πεπραγμένων, ἀλλὰ τῶν ἁπανυονμένων᾽ fesso; ὃ ox J0 

15 τρόπον τὸ εἰ ἐφόνευσεν ὑπονοεῖται, οὕτω καὶ «Αἱ -ἀπὰ͵ 

ϑάψαι παρίστατο. Ἐπεὶ δὲ “καὶ ἢ ̓μετάϑέσι(»' wc" αἰτίας 
καὶ ἡ βούλησις τὴν γνώμην τἐξοτῴζουσε. wp. φεύγοντος: 
σχοπητέον, TUU διαφέρουσι’ ᾿διαφέρουαῳ, QUY, ̓ πρῶτον 

μὲν, ὅτε ἡ βοὐλησιῤ xoivij ἐστιν; " ἢ δὲ μετάϑεσερ᾿ μόνη 
20 τοὺ φεύγοντος "- δεύτερον, τι ἡ μὲν βογλησις. æc τοῦ 

προτέρου βίου ποιεῖται ἐξέτασιν. : xa χὰ ολικωτέραν Te 
"JG τῆς γνώμης βασάνον ἔχει, ἡ δὲ uera degus τοῦ παρ- 
ὄντος ἀντέχεται μόνου" τρίξον, Ort ἡ μὲν βούλησις σερὸς 
«ὸ ἐγκλημᾳ φέρεται, oiov, οὐκ ἂν ἡβουλήϑην φανεῦ- 

25 σαι, 7 δὲ μεεάϑεσις πρὸς: τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρε τέλους, 
ὅτι οὐ τοῦδε χάριν παριστάμην". τέταρτον,. ὅτε ἡ μὲν 
βούλησις. καὶ κατὰ διαπόρησιν. γίνεται, οἷον; διὰ τί yop 

΄ ἂν ἐφόνευσα,, à ἔχϑραν, ἀλλ᾽. οὐχ. ἐχϑρὸς ἣν καὶ τὰ 
τοιαῦτα" ἡ δὲ μετάϑεσις ἀπαφοντιζῶς, QT τοῦ ϑάψαι 

.80 χάριν παριατάμην xoi δι᾿ ἔλεαν xak oixrov. 
p) Εὐδέναν. δὲ δεῖ", οἷον ἐπὶ τοῦ βοήσαντος.,,ϑαρ- 

σεῖτε, ὦ δεὰμῶται y! , “ χραεὰ ῥητὸν xci διάνηϊαν ὀφείλον.- 
τος ἐδεκάξεσθαι, ὅμως ἐσεὶ καὶ τὸ συγγναωμρνικὸν di 
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ninrov;- ὅτι. ἐλεήσας, αὐτοὺς παραμυϑησαφϑυῖ. ἡδόυλής 
ϑην. 8 δὲ xol o tow. ἐρεῖ χρήναι. τοὺς ἐν xexoie 

ἐλεεῖν. Καὶ εἰ πᾷντα, φασί τιμὲς, ἐν πᾶσιν ἐὐρίσχεται y 

πῶς. διαχρινοῦμεν τὸ ἴδιον: φαμὲν, / OUY y: ὅτι τῷ προσ- 

ἐχεστέρῳ καὶ. μᾶλλον οἰχειητέρῳ πλεονάσομεν, τὰ δὲ ἄλ- 5 
λα οὐ -πρὸηγουμέμως, χατὰ δεύτερον δὲ “παραληψύμεϑα 
λόγον... . Διαφέρει δὲ τὸ ἐνταῦϑα" Aorta φητὸν xi διά. 

γοιαν- τῆς ισϑάσεως,»ὅτε ἐκεῖ μὲν περὶ. «τὸ ἔγγραφόν ἐστι 

τὸ Mo ἐμταῦϑα. δὲ περὶ τὴν φώνὴν "τοῦ φεύγονς E 

BEN. iere μὲν Ae κεφάλαια. cif eg ὁ veyvixüg ad 
τὴν. ᾿λόσιν “τούτων ἐπέφερεν, ἐπὶ. δὲ τῇς μεταϑέσεως. DX 

ἐποίησε τοῦτο, ἱστέον, ὅτε: x&l ἡ" μενξάϑεσίς. τῆς ̓αὐτίαρ 

λύεται τῆταποιτήσει τοῦ. ἀχολούϑου καὶ ἀναιρέσει μετὰ 

τὴν ἀπαίτησιν ἐπιφερομένῃ i olov ἀπὶ τοῦ" τρέφοντος τοὺς | I 

ἀποκηρύχτους" - pssadegis ' "Tie αἰτίας, ̂ Ori valo τῆς 4b 

«τόλδις" τοῦτο, ἔδρων). ive qe tw»: ἀναγκαίων σξερούμε- | 

δὸν καχουργῶσιν, εἶδα. ἢ λύσες χατὰ τὴν ἀπαίτησιν τοῦ Us 

᾿ἀχολούϑου, καὶ μὴν... εἰ ὑπὲρ τῆς πόλφως. roũro ἔπρατ᾽ ὃ6ὃ 

τες, ἐχρῆν: καὶ ἐν ἄλλοις ποτὲ πράγμασι τὴν. (00V φιλοι 

πιμίαν ἐνδεδεῖχϑαί vs, "αὶ σίτου ἢ: χρημάτων." ἀπορού- 20 

qn τῇ 'πόλει.' ἐπαρκεῖν, irt κατὰ. ̓ ἀναίφεσον y. ;'Xeb μὴν 

οὔτε ποτὲ τοιθῦτον ἕτερον ἐπεδείξω, οὐτὲ ̓ ἀπορουμένῃ τῇ 

σόλϑι τε συνεισήνεγκας , οὗχ, "ἄρα unie τῆς. πόλεως ToU. . 

τὸ ἐλοίξις. ᾿ς | | 

«) Ἢ πιϑανὴ ἀπολογία: ᾿πιϑανὴ ἀπολογία λέ. 35 

w&tet χαίτοι καὶ τῶν. ἄλλων. χεραλαίων πιϑανῶν ὄντων, 
διότι ἐοσαύτης μετέχει. πειϑοῦς, ὡς τοῖς. αὑτοῖς. κεχρῆς 

σϑοῖ τεκμηρίοις, τὸν. φεύγοντα. TOU: μὴ πρεερεηριέναι ὅπερ 

ἐγκολεϊταε;, ἢ μὴ μέλλειν ποιήσειν, .οἷςπερ ὁ χατήγορος 
κἔχρηται τοὐναντίον: ἀποδειανίς.' “Διαφέρει. δὲ τῆς μετα- 80 
ϑέσεως, -χαχείνης xal ταύτης πρὸς τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι | 
τέλους φερομένων , ὅτι ἡ μὲν μετάϑεσις τὸ παρὰ τοῦ 

κατηγόρου ἐπιφερόμδνον μετατίϑησιν ἐπὶ τὸ ἀνεῦϑυνον, 
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A δὲ dude) ἀπολογία τὸ 'Uwasriov, TOig dm ἀρχῆς 

ἄχρι τέλους. κατασχευάζει . ἼἜστε δὲ τοῦτα τὸ κεράλαμον 

ἰσχυρότατον τῷ φεύγοντι, τὰ μὲν: 76 ρ ἄλλα- Ebo D Spit 

TOU προβλήματος. οἷον τὸ παραγραιρεχὸν, ἢ τῶν. üir- 

ὃ y0y ane(rudig, 7 ἀντίληψις, 7: uezaDscic. rr): eutíac, 

φαῦτα δὲ ἐκ τῆς τοῦ χατηγόρου φωνὴςν"τὰ βέβαιον. ἐπε.- 
δέχεται, λέγει. γάᾳ. ὅτι εἰ τοῦτο᾽ πρὸς ικωτασκευὴν λαμ: 
βανεις; τοῦ φόνου, ἱτὸ παρεστάναι; αὐτὸ τοῦτο Eg ὑπο" 

«μέρα. μὲ ἐλεσϑεροῖ". εἰ γὰρ ἀνεῖλον, οὐκ. ἂν. παριατάμην, 
40 oi ἔορρκελ ÓD.  τεμε βαδίξεινι Σαῖα. ἀπολογξαίς. 0. μὲν 

/2«0 πρῶτον. ἀνειλήψει. χέχρηταον" ὕστερ 'δοχεῖ στροπεετέστεν 

gov εἶναι. xol μηδὲμ ἄχειν' noc. ̓ἀποληγίαν. λαμαράντ; avv 
ἄξρον δὲ τὴν ̓ μέταϑιεσιν τῆς αἰνίας ἐσχυρὰν dx δοχοῦς 
σον εἶναι" τρίτοι: ὅπέρ ἐστὶν ἰσχυράτειτον, τηριναιϑανὴν 

45 ἀπολογίαν. ἐπάγει τδιὰ. καὶ τῷ Cr ópo TIO AAA, mp 

ἐχδὶ τὴν ἀπορίαν, καὶ σχεξὼν wábroc εἰγαιοϑαχεῖ; «aco, Ὁ 
“λύειν. TaUTHY. Bowkogevos ἢ eit gà alo — ἀνατρέχδο, υἱέ. 

yov ὅτι ἐχρῆν. δοῦνοιι. τιμωρίαν, καὶ διὰ ovre ftà eg tá 

σα. , τοῦ. ϑείου τοῦτ παραρχευάδάχτος, ἢ ἐπὲ ἄγνοιαν, 

80 ὅτι. οὗ, Out: vi; Os ποιῆσαι nr. τὸν qOrvow, xci 

διὰ ἐοῦτο, παρίστασο, , ἢ ὅτε οὔκ ὀΐου. παρά τινος δῳᾳϑῇ- 
yet, ἢ. ἐπὶ μέϑιην) ὡς ἐπὶ tou Borjsavtog ,. » θαῤῥεῖτε 

ὦ δεσμῶξαι, « meram yag. ἐἐξέρηνας τὰ ἐν τῇ πρυχῇ 

| βουλεύματα, ὡόπερ καὶ ὃ Δημασϑένης ἐν τῷ: σπερὰπα- 

as ραπρεσβείας. Tq. κατὰ ᾿ἄγνοιταν, τῥόπῳ κρίνει ἐὸν oxi- 
om, δῶρα λαβόντα -ἐπὶ φϑορᾷ τῆς" πόλεως; λέγωμ, * 
„oüre τὴν ἀῤῥωστίαν, ἐφ᾽ ἢ τότε ἐξωμόσατο,. λογεσά- 

μένος “' χαὶ μετ: ὀλίγα, ,GÀÀ' οὕτως ἔχφρων. spt, 5: καὶ 
ὅλος πρὸς t υλημίματο καὶ τῷ ϑωροδακηματικ παὶϊλέξης" 

δῦ ἔφαμεν" δὲ ἰσψυράδατον iva τὸ ταεράλαιον, "ἐπειδῇ. μέ- 

χεάτος οὗτος. héros ὅταν ἐξ αὐτῶν τῶν παρὰ s τοῦ 

-ᾷ P. 380; ^R Ven, bi. Dem, L " ἔκφρῶν d Sens 
ι 



1 ZX0414 ELE ΣΤΆΣΕΙΣ. ρὡ 788. 

ἐνιχμτίου λόγων τὰ ᾿οἰκεῖά. τις ἔχῃ χατασλχευάζειν « Καταὶ 

σχευάσει TOY. ὃ φεύγων. τὸ χεφάλαϊὸν διὰ τῶνδε τῶν 

ἐπεχειρημάτων, ; πρῶτον quy àx roũ Anoötv ὠφελῆσϑαι 

ἐντεῦθεν, ὡς δ εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἀπιδὼν καὶ δαχρύσας" 
δεύτερον ἐκ τοῦ βλαπτεσϑαὶϊ, εἰ γὰρ ἡβουλόμην τυραν- δ 

9100 GL οὔκ; ἂν; ἐδάκρυον, dvd. μὴ. φωραϑεὶς ξημιωθῶ" τρί- 
τον ἐξ ἀντεισαγώγῆς, ἑτέρας ἀνευϑύνου, 0 καὶ μάλιστα ᾿ 

ἐναργέστερον, οἷον “ὅτι τόδε. àv "μᾶλλον. ἔπραττον, εἴγε 
τούτου. ἐπεϑύμουν, v. οὗ συνέβαινεν ὦ ᾿ἄμφω τό τὲ καϑοῤὲ 

ϑοῦν, καὶ τὸ κινῆσον μηδ᾽, “ἡντιναοῦν. ὑπόνοιαν. v co^ 49 

- 6 By Ὅταν ἑπόμενα 2)" ἐπὶ yap TOV ἀφορῶντος εἶδ 
“τὴν éxporto Axe δαχρϑούτος. οὔχ. ἕπεταν, οὔ γὰῤ de- 

μόζει τῆ τυραννίδι. τὰ Saxgva*: “τοὐναντίον᾽ γε μὴν ἐλᾷ ̓ 
εενοῦ τὸ δακρύειν καὶ ταπεινοῦ τὸ. φρύγημα;, ἐπεὶ" δὲ τὸ 
μεείλεστα: ̓ πιϑανὸν iy τοὐτῳ τῷ ̓περαλαίῳ ἔχομεν, ϑοχοῦ- 4$ 
pev δὲ ἀπίϑανον.. ἔχου» τὸν λόγον τούτου. ἐλλείποντος, 
“δεῖ. δὲ τῷ. ῥητορέ" πάντα oV μέλειν τοῦ ἐπιϑανοῦ, μέϑο- 

δόν τινα διαλεκτικὴν ἢ ὃ veyvuxOG ἡμῖν- δίδωσι, δι ἧς δυ- 

᾿μάμεϑα e toig: ! τοιούτοις ἀναπληροῦν" τὸ τῆς πιϑανῆς 

«ἃπολογίας, ὥστε μὴ ἐλλείπειν: 'τρόπον vx τὸ χεφάλαιον ἰδῇ 
᾿Οναμάξει - δὲ τοῦτον “τὸν τρόπον “Ἀριστοτέλης. παρὰ τὸ 
ἑπόμενον; ὅταν τῇ σροτἄσει. καὶ τῇ κατασκευῇ ovy ἑπο- 

μένήν᾽ δῶμεν τὴν ἀφασέροφὴκ , ro σεσοφισμένην, of- 

ον ὃ ἀλεχτρυὼν͵ δίπουν, "xal. ἄνϑρωπος" δίπουν, 0 ἄν- 

ϑῴοωώπος. ἄρα ᾿ἀλεχτρυών" τὸ μὲν yoQ "εἶναι - “δίπουν τὸν 35 
ἄνθρωπον καὶ τὸν» ἀλεκτρυόνα, ἀληϑὲξ,᾿ τὸ δὲ “τὸν ἄν- 
"D'oaifiov εἶναι. ἀλεητρυόνα σεσόφισται" ἦν δὲ δ᾽ συλλογὶ- 
σμὸξ' ἐκείνως ἀληθὴς, oͤ ἄνϑιρωπϑς ἄῤα καὶ ὁ ἀλεκτρυῶν 

᾿δίποδὰ. Θὕτω" xi δΔημοσϑένης ̓  ἕν’ f περὶ στεφάνου | 

σαραλογΐξεται τὸν “ἰσγίϑην"" φησὶ "yag οὕτως, d ,0UX- 30 

᾿οὖν ὅτι τούτου Ἀἰέλλογντοξ λέγειν ἀπήλασεν αὐτὸν ἢ. Bov- 

Ar xei προσέταξεν ἑτέρῳ 7 λέγειν,, τότε καὶ προδότην 

8 P. 272. 7 Cod. ἑτέρως, correxi ex Dem. 

ι 
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εἶναι xal καχύνουν ἡμῖν ἀπεφήνατο" “ τοὺς μὲν γὰρ προ- 
,  é0rag ἐχβάλλεσϑαε ὁμολογεῖξαι, ὃ τὸ δὲ τοὺς ἐχβαλλο- 

μένους εἶναι πάντας προδότας ovx ἀληϑές" ὃ μὲν οὖν 

καπήγορος τούτῳ χρήσεται τῴλσοφίσματι,. παραλογιζό- 
& μενος ἐν τοῖς ἀπ᾽ ἀρχὴρ ἄχρε τέλρὺς , ὃ d? φεύγων ἐπὶ 

ξῆς πιϑανῆς ἀπολογίας ἀνασερέψαρ 1 τὸ σόφισμα drin 
τὸ Ptuöog. " - 

γ) Καὶ δρεκῶς ἐξετώσει: ἐν τούτῳ γὰρ᾽ ὃ χατ- 
1/0008 πολλὴν ἔ ἔγει τὴν ὑσχὺν τῶν σημείων, οὐ μόπον εἶναι 

' 40 σημεῖον τὸ χφλλῳπίξζεσϑαι τοῦ πορνεύεσϑαι λέγει. , 6)» 

λὰ καὶ αὐτὸ καϑ΄, αὑτὸ ὁριεῖταε πορνεῦειν εἶναι τὸ χαὶ- 

λρπίζεσϑα!,. τὸ δὲ οβιαίως “ ἡπροσέϑυκεν, ὅτε οὐχ Los 

- Shje ἡ παρασχευὴ ἀλλὰ βίαιος, ἐκ παρουσίας: -καὶ ὕω 

(oss. λαμβανομένη. | τ ἢ ; 
δ. . c) Ἢ κοινὴ ποιῴξης" TOU: πολιτικοῦ λόγου εἰς 

τέσσαρα μέρη. δερερφυμένου, , πρροέῤμεὰ, “διηγήσεις, ἀγῶνας 

Aot ἐπιλόγους tá μὲν. προῤῥηδέντα. πεφάλαια τῶν ἀγω. 

vov ἐστὶν, ἡ δὲ, xoum ποιότης. οὗτοί εἰσιν οἱ ἐπίλογοι͵ 

τὸ τελευταῖον goi λόγου μέρορ. ᾿Ποιότητα μὲν οὖν αὐὖ- 
20 τὴν ἐχάλεσεν ἴσως “διῶ. τὴν αὔξησιν , κοινὴν. δὲ- διὰ τὸ 

χοινὸν τόπον περιέχειν, ὃς ovx ἐπὶ προσώπου φέρεται 
ὡρισμένου; ἀλλὰ xpivüg. κατῷ -πάγτων τῶν τοῦ αὐτοῦ 

-«μετεχύντων ἐγκλήματος , ἢ διὰ τὸ adi νὸν ἀμφοτέρων τῶν 

“μερῶν͵ εἶναι τὸ κεφάλαιον - ἐᾳμβάνεται δὲ ἐνταῦϑα ὁ 

45 χοινὸς τόπος; ἐπειδήπερ αὔξησιν βούλονται ποιεῖν οἱ 

ἐπίλογοι, τὰ -δὲ ,αὐξητικὰ ἐχ τῶν χαϑόλου λαμβάνεται, 

.0 δὲ χοιφὸς τόπος καϑόλου. Ζητεῖται: οὖν ̂  rius διαφέ: 
Q& ὁ κοινὸς τόπος τῆς ποιότητος, εἴγε καὶ ἄμφω xao- 
.Aov φέρονται, -καὶ φαμεν, ὅτι ὁ ἐπὶ. τῷν καϑάλου cü 

50 ἔστηχεν, ἡ δὲ. ἀπὸ τῶν χαϑόλου ἐπὶ τὸ -μερικὸν φέρεται. 
-Παραλαμβάνοντες yag ἐν τῇ κοινῇ ποιότητι τὰ. καϑο- 

; € 
$ Ven. ὁμολοχεῖεε. 

2 1 ud 
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λικώτερα, οὐχ ἁπλῶς μέχρι τούτων ἱστάμεθα, | ἀλλὰ rois 
ἑχάστοτε. ὑποκειμένοις ἡμῖν προσώποις. ἐραρμόξομεν, , eg 

| τελεὐτῷμ. ἀεὶ τὸ χαϑολικὸν πρὸς" τὸ Μμερυκώτερον. | | 

BY Καὶ αἱ. δευτεῤολογίαν" περὶ. δευτερολογίαρ ' 

εἴρηται. ἐν τῷ xoi. τόπῳ, Oti τετραχῶς, γίνεται" περὶ —— 

᾿ τοῦ τετάρτου οὖν εἴδους; ἐὐεαῦϑᾷ gua, , τῆς x«i διττο- 00v 
λογίας λεγομένης « εν τος IE 

y) Ynà. uiv. τῶν. κατηγόρων. Ἰστέον, ὡς οὗ 
ἐπίλογοι διχῆ διαιροῦνται, εἴς τε τὸ πραγματικὸν, ὅπερ 004 

ἀναχεφαλαίωσιν᾽ ἔχει χαὶ ἀνάμνησιν τῶν ἐν «τοῖς. ἀγῶσιν 40. 

εἰρημένων, καὶ εἰς τὸ παϑητιχὸν, ὕπερ. ἐλέου’ ϑήραν 

παρὰ τοῦ φεύγοντος καὶ ἐλέου ἐπβολὴν᾿ἢ παρὰ. τοῦ Oto 
xovtog ἔχει. Τὸ μὲν οὖν παϑητιχὸν τῷ δικανικῷ εἴδεο 

μόνῳ προσήκει, τὸ δὲ πραγματικὸν πᾶσι τοῖς εἴδεσι τὴς 

ῥητορικῆς, καὶ. δὴ καὶ ἐν ἐπιστολαῖς, εἶ ̓“μαχρότεραι εἰ- 45 
ἐν" χαὶ αὖϑις τὸ πραγματικὸν κοινὸν. τοῦ τε διώκοντος 

χαὶ τοῦ φεύγοντος, τὸ :δὲ παϑητικὸν os κοινὸν κατά ye 

τὴν ἐργασίαν, οὐδὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ὑφ ἑκατέρου πα- 
ραλαμβάνεται, ἀλλ᾽ διμὲν. κχατήχορος ἀὐξητικῶς ἐπαίρων. 

πρὸς ὀργὴν. τοὺς. δικαστὰς, ὁ δὲ φεύγων κατὰ μείωσίν 20 

τινα: καὶ ἄφεσιν τὰ "C605 λαμβανβι" καταφέρων. “πρὸς / 

᾿οἰχτον. τοὺς δικαστὰς, ἐλεεινῷ τὰ χρῆται τῷ σχήματε 
χαὶ τῇ φωνῇ" οὐ γὰρ μιᾷ μόνῃ τῇ διὰ τῶν ὥτων αἰσϑή- 

σει,. ἀλλ᾽ ἤδη. xol τῇ ϑέᾳ Tác τῶν δικαστῶν διανοίας 

ἐπισπώμενος, OV γὰρ οὕτως ἡμᾶς. ἐχπλήττει τὰ λεγόμενα; 25 

ὅσον. ἐπ᾿ αὐτῶν τῶν σχημάτων. φαινόμεϑα. ὡς Ὑπερί- 
öng γυμνὴν τὴν Govvgv τὰ atr εἰσήγαγε xoà οἱ δὲ- 

χκασταὶ' οἰκτειρήθαντες. ἀπεψηφίσαντο. ᾿Ιστέον δὲ; ὅτι 
ἔν προσώποις ἀξίωμα ἔχουσιν; otov. Περικλεῖ. προδοσίας 

χρινομένῳ οὐκ εἰσάγεται ἐλέου᾽ εἰσβολὴ, 1 ἵνα Te μὴ κάτας 30 

9909591 xal. ἵνα. μὴ Midi 7 κατηγορία. δόξῃ, ἀλλὰ 

LEE NEN TT ᾿ DT 

t Athen, XIII P. $90, . ΝΕ 107 
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Xura  fuipaderur τὸ τοιοῦτο μεϑοδεύσομεν, οἷσν, εἰώ- 

ϑασι μὲν ταῦτά. πριεῖν ἅπαντες, παίδων ἀναμιμνήσχειν 

ὑμᾶς ὀρφανίαν, γυναικὸς χηρείαν, ἐγὼ δὲ ovx ἂν εἰς 

ταῦτα χαταφυγόιμε, αἰδεσϑήσομαι γὰρ ἐμαυτόν" τοῦτο 

δ δὲ Πλάτων ποιεῖν ἐδίδαξεν ἐν τῇ ̓ ἀπολογίᾳ “Σωκρατους" 

^ xai τοῦτο δὲ ἰστέον, ὅτε τὴν ἀνακχεφαλαίωσιν διὰ τῶν 

᾿ἐπικαίρων «χρὴ ποιεῖν,, τουτέστι τῶν ἰσχυρῶν ἡμῖν». ἀλλ 

τοὺ πάντων ἁπλὼῶρ τῶν προρῥηϑέντων: "«Σγηματίσομεν 

0. δὲ. τὴν — πὴ μὲν tQ xor. ἐπαγγελίαν σχή- 

— 40 ματι, ὡς ὁ 4ημοσϑένης .* συλλογίσασϑαι. δὴ βούλομαι τὰ 

7 κατηγορημένα, "ποτὲ δὲ τῷ xaT ἐρώτησιν, ὡς ἐν τῷ στερὶ 

TOU στεφάνου, 3 -»RTG μ ἐρωτᾶς, ἀνεὶ ποίας ἀρετῆς 

ἀξιῶ στεφανοῦσϑαι;“ ἢ τῷ κατὰ σύγχρισιν, “ὡς ἐν τῷ 

᾿ περὶ παραπρεσβείάς, πρὸς γὰρ τὴν ᾿Επιχράτους καὶ Ai- 

 .ab ovrog πρεσβείαν ἀντεξετάζων τὴν Aioxivou, καὶ ἀποδει- 

7 χγὺς τὸν πρεσβευτὴν ἐχεῖνον ἐλάττονα τε ἠδικηκότα xoi 

μεγίστην δόντα τιμωρίαν οὕτω τὴν «Αϊσχίνου πρεσβείαν 
εὐκαίρως εἰσφέρει, xal ἀναχεφαλαιοῖνται πάντα ὅσα τὴν 
σαόλιν ἠδίκησε" τὰ δέ ys παϑητικὰ πανταχοῦ συμιπλέχε- 

20 σϑαι δεῖ, Ἔτι xai τοῦτο ἰστέον, ὡς ἂν μὴ éx πάντων 

τῶν ἐν τοῖς ἀγῶσι ῥηϑέντων ἰσχύωμεν, ἀλλ᾽ ἑνὸς μόνου, 

τούτῳ συνεχῶς πλεονάσωμεν, ὡς ὃ Δημοσϑένης ἐν μὲν 

τῷ χατὰ “Αριστοκράτουρν ἐπειδὴ τῷ νόμῳ ἴσχυεν, ἐξ av- 

Tot μάλιστα τὴν ἀναχεφαλαίωσιν ἐποιήσατο" ἐν δὲ τῷ 

25 περὶ toU στεφάνου, τοῦ μὲν νομίμου ἐπίτηδες ἐξελάϑετο, 
σαϑρότερον γὰρ ἣν αὐτῷ, τῷ δὲ δικαίῳ διὰ παντὸς τοῦ 
λόγου ἐχρήσατο, συνεχῶς ὑπομεμνήσχων τοὺς δικαδεὰς, 

. τούτῳ γὰρ ἔῤῥωτο, μάλιστα γὰρ. ἐπιστήμονος ἔργον τοῦ- 
το. τοῖς ἰσχυροτέροις ἐμμεῖναι" ἐν μὲν γὰρ τοῖς ἀγῶσιν 

30 ἀγαγκῆ, κακεῖνα, οἷς οὐ «λίαν ἰσχυριζόμεθα, εἰς τὸν λό- 

xov παραλαμβάνειν. , U& μή τι τογτων᾽ παρυραϑὲν, &i- 

τὰ εἰς διάνοιαν τῶν δικαζόντων ἀνελϑὸν ὕποπτον τὸν 

2 de fale, leg. p. 366. 8 p. 325. 
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λόγον ιἐργάσηξαι, : καὶ διὰ" ποῦτο ἧττον ἰσχυρὸν, ἐν δὲ 
τοῖς ἐπιλόγοις, ἐπεὶ διὰ βραχέων ἀγάγκη γίνεσθαι, οὐ 

δεῖ καὶ τῶν ἀαϑενῃσξέρων μεμνήσϑαι. on . 

à) Κοινὰ δὲ. ἀμφοῖν' Ὁ μὲν. yap κατήγορος. εἰς 

τὴν τοῦ. ἐλέου ἐχβολὴν. χρήσεται roðrois, τῷ μὲν vopi- 5 

μῷ ὡς ἐν τῷ xero “Μειδίου, * * s 0ro δ᾽ οὗτος͵ add. 

v&.xel τοὺς. παῖδας παρᾷγαχῃ, ἐμὲ. νομίζετε. τὸν νόμον 

ἔχοντα παρεστάναν͵ τῷ «βήματι ," τῷ". δὲ δικαίῳ, € ὅταν μὴ 
ἄξιον εἶναι λέγῃ τὸν οὕτω πονηρὸν φιλαγϑρωπίας, τῷ 

δὲ. ι:συμφέθονταν ὅταν “μὴ συμᾳέρουσαν τῇ πόλει τὴν τι- 49. 

ζειωρίαν τοῦ φεύχοντος. ἀποδείξωμεν" τῷ δὲ ἐνδόξῳ, καί 
τινὰ ἀγάϑὴν δόξαν τῇ. πόλει περιποιήσεται τιμωρηϑ εὶς," 
καὶ. τὰ "λοιπὰ ὡσαύτως, ὁ δὲ φεύγων καὶ αὐτὸς χθήσε- 

ται: τοῦτοις, οἷον δίκαιον τοὺς ἀτυχοῦντας. ̓ οἰλτείρειν; ὡς 

Ó 4ημοσϑένης ἐν τῷ κατὰ. Τιμοκράτους " ὁ νόμας 15 
γὰρ. φησὶ" , φιλάνϑρωπος: ὧν, οὐκ ἐπέϑετο τοῖς ἀτυγή- 

μασι τῶν πολιτῶν, ἀλλα xod ὅσον. οἷόν τε, τὰς φθυμ- 

φορὰς αὐτοῖς. imixovpidet. xci τῷ δικαίῳ μὲν οὕτωρ» 

καὶ ὅτι δίκαιον τοῖς ἁμαρτήσαδι συγγινώσκχειν" TQ δὲ 

πρέποντες Ort δεινὸν ,- ei δόξαν aov ooníag ἀπαμεγχοί- 20 

μεϑα, βουλόμενος. à γιλανϑρωπίας ϑαυμάζεσδρεν: σοὺ 

τοῖς ἄλλοις ὠφαύτῳς. .«.. ποσῷ 

8) Ὅλως τε οἱ ἐπίλογον περὶ διαιρέσεις τῶν 

κεφαλαίων εἰπεῖν. προὔϑετο: ἅπερ. εἰσὶν oi ἀγῶνγεῤξι, ἐπεὶ 

δὲ xot περὶ ἐπιλόγων εἰπεῖν τούτῳ. ἐδέησεν, εἶδε, δὲ xtti 35 

τὰ προοίμια ἐχ. τῶν. αὐτῶν τοῖς. ἐπρλόχοις ὁρμώμενρ;, 

καὶ περὶ - αὑτῶν μετρίως διαλαμβάμει.,.- «ΔἸαμβάνδταν δὲ 

ταῦτα τριχῶς ἢ. £x, διαβολῆς 'τοῦ ἐναντίου, ἢ ἐκ συστά- 

σεως τοῦ οἰκείου: πρρσῴφου , ἢ 4x “προσοχῆς TOU. δικα- 

στοῦ, ὅταν τὸ πράγμα, αὔξαντες, προσεχέστερον. ποίῶμεν ἀρ 
αὐτόν. «Ὁ. s oL ᾿ "E 

/ 
“ἜΝ ΓΝ en ἧς . e nv E 4v UN v 

4 p. 575. — .5 contr, Áristocr. p. 643... . ME 
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E c) 4ap Bávovsas μέν". γῦ - τοῦτό φησιν, ὅτι 

ἐὰν τὸ προοίμιον τοῦ αὑτοῦ. λόγου ἀπὸ διειβολῆς 

τοῦ ἐναντίου γένηται, ἀνάγκη καὶ τὸν ἐπίλογον ix 

ταύτης γίνεσθαι" ἀλλ᾽ ὅτι xal τὰ προοίμιά καὶ οὗ ἐπί- 
$ λογαρ ἐκ τῶν αὐτῶν γίνοντα;, πίπτουσι δὲ ὡς ἂν τύ- 

χωσιν, ὡς τοῦ αὐτοῦ λόγου πολλάχις τὸ μὲν “προοίμιον 
ix διαβολῆς εἶναι τοῦ ἐναντίου, τὸν: δὲ ἐπίλογον £x συ- 

στώχεως τοῦ οἰχείου, T ἀντιστρύφώς, p καὶ “μφότερα 
ἐξ ἀμφοτέρων. 

10 “ὃ διαφέρει δὲ ἀλλήλων" τὴν' χοινωνίὰν εἰπὼν 
' xat. τὰς διαφορὰς λέγει" διενηνόχασι δὲ πρῶτον μὲν τῇ 

τάξει, εἶτα οἷς ὁ Ἑρμογένης φησίν" ἐν μὲν γὰρ τοῖς προ- 

οιμίοις στρογγύλῃ χαὶ συνεστραμμένῃ χρώμεϑα. Th 'qoa- 
σει" εὐϑὺς γὰρ ὁ ἀχροατὴς παρελθὼν εἰς τὸ δισαστή- 

45 θεν παρεσχεύασται προϑύμως καὶ ἀκριβῶς ἀκροᾶσϑαι" 
ἐν δὲ τοῖς ἐπιλόγοις ὑφέιμένῃ χαὶ πρὸς τὸ λελυμένον 
ὑρώαῃ. ̓μᾶλλον" καὶ κομματικωτέροις ' χώλοις, ἤδη γὰρ 
πεέχμηκότος τοῦ ἀκροατοῦ ἐκ τῶν ayovoy Odi τοῦτον ἀνα- 
παύειν τῇ λελυμένῃ φράσει. ΕΣ ἮΝ 

40-.... .&) Etól δέ τινες" τοῦτό φησιν, [ τῶν στογα- 
ὑμῶν Vel. μὲν. εἰσιν ἁπλοῖ, οἱ δὲ δισιλοῦ! καὶ τῶν env, 
ὡσαύτως͵ δὲ xoà τῶν διπλῶν χαϑ' ὑποδιαίρεσιν οὗ μέν 
εἰσὶ εέχέιοι, ol δὲ ἀτέλειοι. — ^c 0v 

p) Aredus ἐκ μόνων" τουτέστιν ᾧ τὸ πρόσωπον 
2$ ἐλλείπει. ἀποροῦσι δέ τινὲς, πῶς δυνατὸγ' χρίσιν ytvt- 

^— ΄ἦὅϑοιν προσώπου ἐκλείποντος, καὶ φαμεν, , Ott πάντη ἐχ- 
Δείπειν ἀδύνατον, τούτου γὰρ ut) ὕνγος κατὰ τίνος ἡ 
ψῆφος ἐξενεχϑήσεται; ; ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὰ τοῦ προσώπου χε- 
φάλαια ἐχλείπει, ὅταν ἀόριστον πρόσωπον y. διὰ τοῦ- 

50 Vo. ἀτελὴς p στοχασμὸς. λέγεται ς Ou. μὴν δὲ xoi ἀτε- 
λὴς ἐχ πράγματος κατὰ τὸν Μινουχιανὸν γίνεταε ; T& 
γὰρ πράγματι τὸ μὲν τεχμήριον, τὸ δὲ χρινόμενον" τὸ 
μὲν οὖν κρινόμενον ἐγχλημὰ οὐδέποτέ ἐχλείπει, τὸ δὲ 

τεχ- 
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τεκμήριον ἔστιν ὅτε" διὸ xal. ̓ ἀτελὴς στοχασμὸρ᾽ i ix πρα-- 

γματος. γίνεται. e 

y) Πρῶτον οὖν" συλλογίξεται ἐνταῦϑα οὕτως ἐν: 

παντὶ στοχασμῷ δεῖ advtus εἶναι σημεῖα τινα, εἰ δὲ. 

δημεῖα, δῆλον ὅτι 'χαὶ τὰ Om ἀρχῆς ἄχρι τέλους, εἰ 025. ' 

ταῦτα. χαὶ μετάϑεσις αὐτίας καὶ ἀιϑανὴ ἀπολογία. Πρα- 0 

γματικὰ. δὲ ταῦτα χεφαλαια" οὐχ οἷόν τε δὲ πραγματικὰ. 

εἰναν χεφάλαια μὴ χρινομένου τοῦ πράγματος... «Dedi δέ 

τινες; ὅτι, εὖ διπλοῦς ἀτελὴς ix μόνων προσώπων ὑρί-. d 

σχέται, τί τὸ κωλῦον, καὶ ἁπλοῦν δὺρεϑῆναι τοιοῦτον; 10. 

λέγομεν οὖν, ὅτε ἐπὶ τῶν διπλῶν ἡ περίστασις ποιεῖ τὸ 

ἐλλείπειν, τὸ ἐξισάξειν δηλονότι’ τὰ πράγματα, ἐν δὲ τοῖς ᾿ 

ἁπλοῖς διὰ τὸ μὴ πεφυχέναι τὴν ἰσότητα ταύτην χίνο,͵, νι 

σϑαι" τὸ γὰρ ἔσως ἑτέρῳ τινὶ βούλεται ἴσον εἶναι, ἀλλ᾽ - 

σὺχ ἑαυτῷ, διὰ τοῦτο οὐδὲ ἀτελὲς γίνεταν" quati μὲν 45. 

yap ὕπεστι καὶ ἔν τοῖς διπλοῖς τὰ ἐγκλήματα, τῇ δὲ yon. 

σεν οὐδαμώς" ὃ γὰρ ἂν εἴπῃ κατὰ θάτερον, ὃ ἕτερος, 

τοῦτο καὶ xc" ἑαυτοῦ ἔσται.. Ἔτι φασὶν, ὅτε ἐᾶν τς. 

ἀμείψῃ τὸ πρόσωπον. καὶ ἀντὶ τοῦ ἀσώτου. σῴφρονα 97. | 

v0. πρᾶγμα οὐ χρίνεται, ὡστὲ ἀτελῆς ἐστιν ἐκ μόνον σπροσ- 20. 

—* “Φαμὲν οὖν͵, ὅτι  υδὲν ϑαυμαστόν" Xel yep καὶ. 

ἐπὶ τοῦ. “πράγματος ἂν τεὺ «τὐτὸ ποιήσωμεν , δαὶ ᾿ἀντὶ͵ 0*7 

TOU. ἀφανὴς γέγοπεν εἰς ἐμπορίαν πολλῶν εἰδότων. ἀπεδής-. 

uos 6 ἴμεν, ιἀσύστατον ἔσται, τὸ πρόβλημα, γελοία οὖν 

ἡ ἐχείνων. ἀπορία. Ἔτι qu, ὅτι πρᾶγμά doti τὸ πρὰ- 25. 

χϑὲν, τὸ δὲ μὴ πεπραγμένον. οὐδὲ “πρᾶγμα ἂν λέγοιτο" 

ὃ δὲ ἄσωτος οὐδὲν mene. χρίνεται, πῶς, οὖν μηδενὸς. 

πραχϑέντος πράγματος &y ὑποκχδίμενον εἴη; φαμὲν OUP, , 

ὅτι τὴν τρίτην". yer: τάξιν. ἐνταῦϑα τῶν πρργμάτων , προ. 

τέρα μὲν γὰρ ἔστων, e em καὐτός τις ποιήσας. χρίνε- 30 

ται, δευτέρα δὲ, ἀφ᾽ enr ἕτρροῦ, Coh ἀντικρὺς εἰς ἡμᾶξδ — 

ἀναφέρεται, φρίτη δὲ ἀφ᾽, ὧν ἕτεροϊ.. καὶ, οὐχ ἄντιχῃυς. 

εἰς ἡμᾶς .ἀναφέρεταιν" φαμερῦν! à, Orp, μδχίστημ. «μὲν ̓ 

Rhetor. V. 19 | 

— 
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ἰσχὺν ἔχει τὰ πρότερα, ἐλάτεω δὲ’ τὰ δεύτερα, ἐλαχίστην 
δὲ τὰ τρίτα" τὸ δὲ ,τοῖς γε ἐπεσχεμμένοις “ περὶ ToU 

ψιροῤῥηθέντος αὑτῷ φησιν, ἔνϑα She. ; ηϑαυμάξω δὲ 
εἰ μὴ κρινομένου“ καὶ ἑξῆς. 

' B 0) Διπλοῦς τέλειος παρὰ τὰ τοιαῦτα εἴδη τῶν 
στοχασμῶν εὕρηνται καὶ ἕτερα, οἷον τὸ μονομερὲς, ὅταν 
δύο μὲν ἔχῃ τοὺς φεύγοντας, ἕνα δὲ τὸν χατήγορον, οἷον 

ΝΣ Αἰσχίνης καὶ Δημοσθένης ἥχοντες ἀπὸ τῆς περὶ τὸν Φί- 
ἫΝ λιππον πρεσβείας εὕρηνται, ὁ μὲν χρυσίον κατορύττων, 

40 ὃ δὲ λόγον παραπρεσβείας γεγραφὼς , καὶ κρίνει αὑτοὺς 

“Ὑπερίδης προδοσίας" ἕτερον , ὅταν tv πρόσωπον ini δύο, 

; πραγμασε. κρίνηται, ὁμοίοις ἢ διαφόροις" διαφόροις μὲν, 

“ . dg τοῦτο" ἀνὴρ καὶ γυνὴ τὴν αὐτὴν γόσον ἐνόσουν, δέ- 

2C δωκέ τις ἰατρὸς ἀμφοτέροις τὸ αὐτὸ φάρμακον, τοῦ ἀν- 

15 δρὸς τελευτήσαντος τὴν γυναῖχα ἔγηβξ, καὶ χρίνεταε μοι- 

. χείαρ. καὶ φόνου. ᾿Ομοίως δὲ; οἷον πένητος δολοφονη- 

ϑέντος ἐχήρυξεν ὃ δῆμος τῷ μηνύσοντι τὸν φόγον χιλίας 
δώσειν, ̓ ἀντεχήρυξεν ὃ πλούσιος. δώσειν δισχιλίας, εἰσῆλϑὲ 

“τις αὐτὸν μηνύσων, ὁ δὲ αὑτὸν εἰς τὴν ὑστεραίαν ἄνε- 

20 βαλετῦ, ᾿εὕρηξαι καὶ αὐτὸς δολοφονηϑεὶς,. καὶ κρίνεταε ὃ 

“πλούσιος ἐπ᾽. ἀμφοτέροις. Ἕτερον τὸ χατ ᾿ ἀμφισβήτη- 

^ σιν, ὅπερ οὖχ ἔχὲέν γεγονός τι ὑπὸ τῶν προσώπων, . . ἀλλ᾽ 

ἔξωϑέν τι συμβεβηκὸς, οἷον ἀτελὴς παῖς ἀπεδήμησε" φή- 

μὴ ἐγένετο: , ὡς ὀτελεύτησε ». χαὶ ἀμφισβητοῦσι σπερὲ τοῦ 

25 χλήρου οἵ τε ἐπέξροποι xoi οἱ κληρονόμοι" ἐνταῦϑα ση- 

μεῖον ̓οὐδὲν "5 “προφέρεται σεαρ᾽ αὐτῶν, ἀλλὰ τὴν φήμην 

δισχυρίξονται.. Ἕτερον χαὶ αὐτὸ κατ᾽ ἀμφισβήτησιν 

ἀπὸ δύο πρυσώπων διαφόρων. καὶ δύο" πραγμάτων , οἷον 
τύραννος ἐνόσεε,. ὑποπτεύσας τὸν ἔδιον. ἑάτραν μετεχαλέ- 

'80 σατο ξένον" ἀνελϑὼν..δέδωχε. φάρμακον ὡς ἀλεξιφάρμα- 

xov, χαξελϑιὼν ἔφη ἐεϑνήξεσθαι, τέϑνηκε καὶ ἀμφισβη- 
' τοῦσε περὶ τῆς δωρεᾶς. Εἰσὶ δὲ χαὶ ἕτεροι συμσεεπλεγμριέ- 

γὸν καλούμενον. στοχασιιοὶ «διὰ. τὸ ἑτέραις στάσεσε συμ- 
z ΄ 2 7 
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πεπλέχϑαι" “ὧν πρῶτος obroc* μειράκιον, ἔφη ἐντὸς. τριά- 

xovta ἡμερῶν εὐπορήσειν᾽ ἢ πορνεύσειν, μεταξὺ τῶν, ἡμε- 
ρῶν τούτων κατέλιπεν αὐτὸν ᾿χληρονόμον τις, καὶ οὐκ 

ἐπόρνευσε, χαὶ χρένεται πορνείας * ὃ μὲν γὰρ κατήγορος 

ἐρεῖ, ὅτι ἐκήρυξας, καὶ ἐκ τούτου ἐπόρνευσας, ὃ δὲ φεύς- $ 

yov τῷ opo ἀπολογήσεται, ὅτι οὗ τὸ κηρύξαι πορνεῦσοϊ 

᾿ἦστι. Δεύτερος ὃ συγγνωμονικὸς, οἷον ὡραίου '“μειδακίου 

μητέρα λῃσταὶ ἔλαβον,. xoi ἀπελϑόντος τοῦ ̓ μειράκίου ἐπὶ 

τῷ λυτρώσασϑαι ἀφῆχαν τὴν μητέρα οἱ λῃσταὶ à ἄνευ“ λύ- 

τρῶν, καὶ χρίνεται ἑταιρείαρ". TOU yao κατηγόρου" "λέλονο tQ 

τος, διατί ἄνευ λύτρων ἀφῆκαν, 0 φεύγων ἐρεῖ; Oft dAMS 
σαντες τὴν ἡλικίαν xai τὸ φιλόστοργον τῆς Διητρὸς, &ol - 

εὐθὺς ég συγγνώμην πεσεϊταϊι Τρίτος " ΟΣ δημοχόπιος; 

οἷον πρεσβευτὴς εἰσῆλϑεν εἷς τὸν δῆμον μελανειμονῶν; 
καὶ ἐρωτηϑεὶς ὑπὸ τοῦ δήμου, δι᾿ ἣν αἰτίαν oltog ἔχει, 15 

ἔδειξέ τινα ὡς τὴν γυναῖχα αὐτοῦ μοιχεύσαντα ; C xoTéAeva 

σεν ὃ δῆμος τὸν δειχϑέντα,, καὶ μετὰ ταῦτα εὕρηται τῇ 
γυνᾳιχὺ συνοικῶν καὶ χρίνετὰϊ δημοκοπίων .- ̓ Τόταρτος; 
ὃ ἐξ ἀπάτης δικαστῶν, οἷόν᾽ ἐγράψατό͵ τις: τὴν γυναΐδια 
μοιχείας, καὶ εἷλε, τεἐλευτάϊον ἔ gn πρὸς τὴν yvroixo, ὡς 26 

οὐχ εἷλον, καὶ χρίνεται ἐξ ἀπάτης διχαστῶν" , διαφέρεν δὲ 
τοῦ δημοκοπίου, ὅτι ὧδε μετὰ λόγου καὶ χρίσεως, ] àncd- 

| T" γὰρ τῶν δικαστῶν, ἐκεῦ δὲ ἃ ἀπὸ χρίσεως μόνης, ἢ ἅπο- 
φάσεως. ἑνὸς λόγου. . 
08), ̓ Ενταῦϑα ἢ μὲν τῶν" φύσει ny yao bá 45 T$ 
κεφάλαιον»; ἐκλείπει δὲ διὰ τὸ ἐξισάξέιν, duré iy olg: οὔκ. 

ἔσάζει᾽ εὐῤίσχεται" οἷον ἰατρῷ καὶ ἰδιώτῃ; συνδιῃτᾶτό " τις 
τέϑνηχεν ἐπὶ σημείοις φαρμᾷχων καὶ ἀντεγχὰλοῦσιν ἀλ-᾿ 

λήλοις τὸν φόνον᾽, O τε ἰδιώτης. χαὶ ὃ ἰατρὸς" νταῦϑα 
γὰρ ὃ μὲν ἰδιώτης ἀπαιτήσει τοὺς ἐλέγχους, τίς αὑτῷ δέ. 80: 
Ówxs τὸ φάρμακον, σπόϑεν ὠνήσατο, πῶς λατεσχεύασεν" 
ὃ δὲ ἑατρὸς οὐχ ἔξει ταῦτα. enxely , τὸ γὰρ φάρμακα κα- 
τασχευάξειν παρὰ τῆς τέχνης E ud 

19,. e / 



20 ΜΑΞΊΜΟΥ ΤΟΥ IL44NOY40Y 
. 2 Tó γὰρ διελεῖκ" “Τοῦτο μὲν διὰ, τὸ. ὕπτιον, 
ὡς αὐτός φησι, τοῦτο δὲ xo ὅτι ̓ δύο ἐδόχουν ἂν εἶναι 
λόγον àp ἑνὶ ζητήμᾳτι, καὶ ὅτι διὰ ψιαχροῦ ἐπελάϑοντο 

gy τῶν πρότερον ῥηθέντων οἱ δικασταὶ, ὥσπερ εἰς ὕπνην 

8 “ρρενεχϑέντερ, ἐχεῖνος δὲ ἐσφίγμένος. καὶ συγκεκροτημένος 

ὃ λόγος γένεται τῷ παράλληλα. πάντα. κεῖσϑαε xoà σαφῆ 
ποιεῖν. τὴν κατηγορίαν τῷ δικαατῇ" δεῖ δὲ τὰ κατηγοριχὰ 
πρότερον λέγειν, εἶϑ' οὕτως ἐπάγειν τοὺς ὑπὲρ ἡμῶν λό- 
γους, χξιράλαιον͵ χβφαλαίῳ ἀντιτιϑέντας" τῇ τε γὰρ φύσει 

410 πᾷρα κατηγορία τῆς ἀπολογίας προηγεῖσθαι βούλεται. 

χα. τοῦθ" δικαστὰς μᾶλλον προσέχοντας ἕξομεν, δὲ μὲν 

γὰρ εὐθὺς inb τὴν ἀπολογίαν χωρήσομεν, δεδρικέναι óo- 

ἕξομεν xci τὰ ̓ κατηγθρημένα βούλεσϑαι λόγων. ἀπάταις 

περικαλύσίφειν" .& δὲ πρὸς τὴν, ἐχείνων κατηγορίαν τρα- 

' $5 πέντες τὴν ὑπὲρ ἡμῶν ἀπολογίαν ἐν δευτέρῳ τάττοιμεν, 

ὥσπϑξρ. καταφρονοῦντες τῶν ἐπιφερομένων χατηγορημάτων 
O«dóuv τοῖς δικασταῖς δόξομεν. Ἵστέον δὲ, ὃτι καὶ πι- 
ϑανώτερα δόξρυσιν εἶναι τά, λεγόμενα ἐὰν ἀπὸ τῶν xa- 

᾿ϑόλου ἐπιχειρῶμεν, εἶτα πρὸς τὸ μεριχὸν εὐϑὺς τὸν λόγον 

30 μετάγωμεν " ὡς -Ἰσοχράτης͵ ὦν. τῷ ἀμαρτύρῳ πεποίηχεν" 
»οἶμαν δὴ πάντας εἰδέναι, ὅτι συκοφαντεῖν. ἐπιχειροῦσι 

μαλίστᾳ οἱ λέγειν μὲν δεινοὶ, βραχέα δὲ κεχτημένοι τοὺς 
ἀδυνάτους μὲν εἰπεῖν, ἱκανοὺς δὲ χρή ματα τελεῖν. Νικίας 
τοίνυν Εὐθύνου πλείω μὲν ἔχει, ἥττω δὲ δύναται λέγειν. 

αδιὥστῃ σὺκ ἔστι, διότι ἄν. ἐπήρϑη ἐπ᾿ Εὐϑύνουν t Σλϑεῖγν". 
Μεγάλην. δὲ ἰσχὺν ἔχει τοῦτο, συναρπᾶσαι. καὶ πεῖσαι 

᾿ φοὺς διπαητάρ" ισυντιϑέμενο. χὰρ τῷ χαϑόλου ἐξ ἀνάγ- 

κῇς καὶ τῷ. μμερικῷ, πείϑονται. Χρὴ δὲ μῆ m ἐνδιά- 

τρίβειν τοῖς, «ξαϑήλου,. φιλοσόφων xop τοῦτο, ἀλλ᾽ φυϑὺς 

-énl τὸ a goxtiucvov paguxoy Ava. ΜΝ "E 

“«. .. 5). Ἔστι παρὰ ταῦτα" ᾿ητητέον εἰ διαφέρουδιν οὗ 

4 Vehi ἐχεύϑυνρνν correxi, ex Ἴϑοον, πρὸς Εὐθύώουν p. 478. 

: ed, Bekk. "E ΝΣ 
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συνεξευγμένον᾽ ty διπλῶν, εἴπερ. xci ἐν τοῖς δυνεδευγμέ: 
vois xai ἐν τοῖς διπλοῖς διπλῆ. γίνδται ἢ ξήτησὶς" 'φαμὲν 

οὖν, ὅτι τὸν μὲν διτλοῦν ἔνεστι διαλῦσαι. εἰς δύο. ἁπλοῖ 

καὶ ποιῆσαι δύο Dürjuera; δυνάμεθα »δρ ἰδίᾳ xdi τὸν 
“Δημοσϑένην oeæ προδότην χρῖναι; ἐπειδὴ χρυσίον κατώ- ὃ 

ουττε, καὶ αὖ πάλιν τὸν Αἰσχίνην, ἐπειδὴ λόγον 'περὺ παν 
᾿Ῥαπρεσϑείας εὕρηξαι γεγραφώς" ᾿τὸν μέντοι  Guvibevy nés 

vov διαλύοντες, οἷον τὸν συγκετασκευαξόμενον,, οὗ ποιοῦϊ 
μὲν ἁπλὰ ἐξ αὐτοῦ προβλήματα, ἀλλὰ τὴν ὑπόϑεσινὶ Ure 
σαν διαφϑείρομεν, " un No no3G'* 140 

p Koi ὃ P ἐμπέπτῶὼν" dukikovios cte 

Suypa ἐστι ́  xal τοῦτο. πλούσιος χαὶ πένης ἦσαν, ἐχϑροὶ 

τὰ πολιτικὰ, εὑρέϑη ὃ πένης" ἡμιϑυῆρ, καὶ “σαφὲς μὲν 

nb d TOU πεφονευχότος οὐδὲν ἐσχὲν ̓ εὐτεῖν, μόνον δὲ τοῦ". 

το; ὅτε: σημεῖα πυρὸς ἐπὶ τῆς ὄψεως. φέρει" συνέβη: τῆς 15 - 

eric γυχτὸς ἐμπρησϑῆναι τὴν" τοῦ πλουσίου οἰκίαν" 
εἶτα φανέντων. ἐπὶ τῆς ὄψεως αὑτοῦ σημξίων πυρὸς. xpt- | 

ψεται φόνου" ἔνϑα᾽ uera τὴν μετάϑεσιν τῆς αἴτίας, ὅτι. 
γὺν μοι τῆς οἰκίας ἐμπρησϑείσης. τουτὶ προσεγένετο, δὺ- 

ϑὺς. ἕτερον ἐμπίπτει ξήτημα, πότερον τὰ σημεῖα τοῦ πυ- 26 
φὸς ἐχ τῆς δαδὸς ἢ τοῦ ἐμπρησμοῦ 7έγονεν αὐτῷ" φαίη 

γὰρ ἂν ὁ χατήγορός , ἑχόντὰ αὐτὸν τὴν οἰχίαν ἐμπεπρή-΄ 
'κέψαι, ταύτην ἑαυτῷ τῶν ἐλέγχων ἀποφυγὴν μνήστευς 

OnsvOP' εἶτα κατὰ τὴν Tol τεχνιχοῦ. διδασκαλίαν αὔτ 
κατασκεύασομεν. ἼἼδιον᾿ δὲ τοῦ ἐμπίπτοντος τὸ ἀνεύϑυ- 25 

vov καϑεστάναν TÓ. ἐμπίπτον ζήτημα᾽, “ἐν 'δὲ τοῖς ἄλλοις 

τῶν συνεξευγμένων. ἑκάτερον. TÓV ζητημάτων. ὑπεύϑυνόν 

ἐστιν, ἐν. γὰρ τῷ ἐμπίπτοντι ἀνεύϑυνόν ἐστι ve αὑτὸ 
7 τε toU μοιχοῦ ἀναίρεσις, καὶ ὃ τῆς οἰχίας ἐμπρησμύς. 

y) διελεῖν τελείως" oU τελείως, ἀλλὰ μόνῇ τῇ τὸ 
ἐλέγχων ἀπαιτήσει, χαὶ τῇ βουλήσει xal t5 δυνάμει, οὐ 

μὴν χαὶ τοῖς ἐφεξῆς" οὗ yap ἐστιν ἐνταῦϑα φανερόν τι 
σημεῖον, δι᾽ οὗ ἂν ἐλεγχϑῇ ἡ ἢ μοιχεία, ὡς καὶ perade- 

| 
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σιν αἰτίας καὶ πιϑανὴν ἀπολογίαν ἔχειν᾽ ταῦτα γὰρ 
πρὸς τὰ am ἀρχῆς ἄχρι τέλους φέρεται, τὰ δὲ am ἀρ- 
χῆς ἄχρι τέλους τῆς μοιχείας ἐχλέλοιπεν. Ἰστέον δὲ καὶ, 

ὅτι ἐν τούτῳ τῷ εἴδει ὃ κατηγορῶν ἐν τῷ πρώτῳ ξητή- 

ὃ ματι ἐν τῷ δευτέρῳ χατηγορουμένου λαμβάνει πρόσω- 

πον, διὸ χαὶ αὑτὸς ἀπριτήσει τοὺς ἐλέγχους. Προ- 

κατασχευαξόμενος δέ" οὗτος κοινωνεῖ τῷ ἐμπίστον- 

τι, χαϑόσον ἐπ᾽ ἀμφοτέρων δύναται καὶ ἐλλείπειν ἡ ἀπὸ 
τοῦ προσώπου ζήτησις". ἐπὶ δὲ τοῦ προχατασκευαξομένου 

40 ἀνάγχη πᾶσα καὶ τὸ πρόσωπον καὶ τὸ πρᾶγμα ἐπιδέ- 

χέσϑαι χρίσιν" διαφέρει ' 3, ὅτι ἐν niv τῷ ἐμσείπτοντι 
τὸ δεύτερον ζήτημα ὕστερον, ἐν τῇ μεταϑέσει τῆς αἰτίας 

τοῦ προτέρου ἐμπίπτει, ἐπὶ δὲ τοῦ προχατασχευαζομέ- 
ψου τοὐναντίον" τοῦ. γὰρ προηγουμένου ζητήματος τὸ 

15 δευτεραγωνιστοῦν προτερεύει τῇ τάξει καὶ πρότερον ἐξε- 
τάξζεται" προηγούμ evov μὲν. γὰρ τὸ συνειδέναι. τὸν πα- 

τέρα τοῖς παισὶ, πάρεργον" δὲ τὸ τοὺς παῖδας εἶναι προ- 

δότας" διὰ τὰ πρότερον οὖν τοῦτο ἐξετάξεσϑαι, σιροχα- 

τασχευαξύμενος λέγεται . 

80 &) Ὡς i ὃν, ἢ οὐκ ὅν" ὃν μὲν, ὡς ἀπὸ τοῦ κατη- 
γόρου, οὐκ ὃν δὲ, ὡς ἀπὸ τοῦ φεύγοντος" καλῶς δὲ χαὶ 
τὸ, ὡᾷ προδιδόντα.“ εἰ γὰρ δοίημεν, ὅτε προδόται, μο- 
γομερὲς ἔσται, ἐμβάλλει δὲ ἑαυτὸν ὃ φεύγων πρότερον 
εἰς τὴν ὑπὲρ ἑτέρων ἀπολογίαν πάντως, εἰ γὰρ. ἐχείνην 

' $5 ψευδῆ “ἀποδείξει, καὶ τὸ καϑ' ἑαυτοῦ πάντως διαλύεται 
ἔγχλημα" ἐπεὶ γὰρ ὃ κατήγορος ἀμφότερα τὰ ἐγχλήμα- 
τὰ ἀποδεῖξαι σπουδάζει, καὶ πρότερον ὅτι προδόταε οἱ 
παῖδες, εἶϑ' ὅτι καὶ ὁ πατὴρ σύνοιδεν eu εἰ γὰρ μὴ ἐχεῖ- 
yo. ἐλέγξεν , οὐδὲ τοῦτο συνίσταται, εἰκοτῶρ χαὶ ὁ φεύ- 

30 79V τῷ προτέρῳ πρότερον μάχεται" μὴ δυνηϑεὶς δὲ ἐχεῖ- 

vo ψευδὲς ἀποδεῖξαι, τὴν ὑπὲρ. αὐτοῦ λοιπὸν ποιεῖται 

ἀπολογίαν. ᾿Ιστέον δὲ, ὡς et τὸ πρότερον ψευδὲς ἅπο- 

δείξας uou , οὐδὲν ὑπὲρ ἑαυτοῦ πάντως εἰπεῖν αὐτῷ 

4 
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js g&, καὶ τηνικαῦτα οὐχ ἔσται προκατασχευμξύμεγος 

ἀλλ᾽ ἁπλοῖς. E 

e) Ὅταν τὰ σημεῖα" πληϑυντικῶς εἶπε σημεῖα, 
ἐπειδὴ. πολλάκις ἀντιστρέφεταε τὸ ἔγκλημα᾽ τῷ δημείῳ, 

καὶ πῇ μὲν τὸ ἔγκλημα τῷ σημείῳ φέρεται προχατα- ὅ 
σχευὴν, πῆ. δὲ τὸ σημεῖον τοῦ ἐγκλήματος, οἷον WÀOU- 

σιος καὶ πένης ἐχϑροὶ τὰ πολιτιχά" wpuocty ἐν συμσο, 

σίῳ τυραννήσειν Ó πλούσιος, ᾿ἀντώμοσεν ἃ πένης τυραν- 
᾿γοχτονήσειν" δὑρέϑη μετὰ ταῦτα ὃ πένης νεχρὸς ἀσχίτἴ (ς 
λευτος, καὶ χρίνεταε͵ ὁ πλούσιος τυραννίδος ἐπιϑέσεως" $0 
ἐνταῦϑα τὸ μὲν ἔγχλημα, ὅτι τυραννήσει, τὸ δὲ τούτου 
σημεῖον, ὅτι τὸν πένητα διεχρήσατο,. καὶ ἀντιστρέφεταξς 

ταῦτα xot ἀλλήλων" οἷον τυραννήσω, τῷ δῆλον; ἐφό- 
γνευσας γὰρ τὸν τυραννοχτογήσειν μέλλοντα, καὶ αὖϑις, E 
ἐφόνευσας τὸν πένητα" τῷ δῆλον; τυῤαννήσεις" γίνεται 18 J 

δὲ διάλληλος ἡ δεῖξις. Ἐπεὶ δέ φασί τινες, ὅτι οὐδέ- 

ποτὲ δῆλον δήλῳ κατασχευάζεται, οὐδὲ ἀδήλῳ ἄδηλον, 
ἀλλὰ δήλῳ τὸ ἄδηλον, κἀνταῦϑα εἰ μὲν x«i ἀμφότερα ᾿ 
δῆλα, τὸ τε τῆς μοιχείας καὶ τοῦ φόνον, πῶς͵ δι’ ἀλλή- - 
λων κατασκευάζεται; εἰ δὲ πάλιν χαὶ ἄμφω ἄδηλα, γε- 30 
λοῖον τὸ τῆς ἀποδείξεως". πὼς γὰρ ὑποστήσεται τὸ ζή- 
τημὰ δήλου TOU σημείου ὀφείλοντος elvat, ὡς ὃ τοῦ 
στοχασμοῦ φησιν ὅρος" καὶ ἔτι ἀνευϑύνου' ἐνταῦϑα ydg 

τοι ὑπεύϑυνον xol à φόνος xai ἡ μοιχεία. ἘΕὑρίσκεται 

μέν τοι κἀνταῖϑα φανερὰ σημεῖα ἢ ὑπόνοια τοῦ. ἀν- 38 
δρὸς ἐπὶ τῇ μοιχείᾳ, τὸ λυϑῆναι παρὰ τῆς γυναικὸς τὸν 
οἰχέτην᾽" τὸ ἐν ἐχείνῳ τῷ χαιρῷ τεϑνάναι τὸν δεσπότην" 
ὥσπερ γὰρ ἐν τῇ παρὰ τοῖς φιλοσόφοις διαλλήλῳ Otter 
ἀσαφεῖ οὔσῃ, ἂν τι προςτεϑῇ σαφὲς, διαλύεται ἡ ἄγνοια, 

οἷον εἴ τις ἀγνοοῦντι μὲν, ἔνϑα Δίων ἢ Θέων κατοικεῖ, 50 
ἐπισταμένῳ δὲ, ὅπου Πλάτων, Myst, Δίωνα. οἰκεῖν ἔνϑα 
Θέων, xoà Giove ἔνϑα Δίων, εἰ μὲν μέχρι τούτου μό- 
vov σταίη, διαλληλός ἐστιν ἡ δεῖξις" εἰ δὲ προσϑείη τὸ 
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“τὸν Δίωνα ἢ Θέωνα oixeiv, ἔνϑα Πλάτων, σαφὴς τοῦ λόγου 
ἀπόδειξις γίνεται, οὕτω xoà ἐπὶ τῶν συγχατασχευαζομένων, 
εἰ μὲν. ὃ φόνος καὶ ἡ μοιχεία ἀλλήλων ἦν μόνα σημεῖα, 
ἀσύστατον ἂν ἣν τὸ πρόβλημα, νυνὶ δὲ xol ἑτέρα τού- 

ὅδ των ἐστὶ φανερὰ σημεῖα τὰ προῤῥηθέντα. ᾿Ιστέον δὲ; 
ὅτε ἐν τοῖς οὕτως ἀμφισβητουμένοις οὐ χρὴ ἀπὸ τῶν 
ἀδήλων σημείων ἄρχεσϑαϊ τῆς χατασχευῆς, κἂν τὰ ἀπ᾽ 
ἀρχῆς ἄχρι τέλους οὕτως ἀπαιτῇ, οὐ γὰρ' εὐπαράδεχτον 
τοῦτο τῷ δικαστῇ, ἀλλ᾽ ἀπὸ. τῶν ὁμολογουμένων ini τὰ 

40 ἀσαφῇ' ἔρχεσθαι δεῖ, ὥσπερ Πλάτων ἐποίησεν ἐν τῷ περὶ 
ψυχῆς" ^ ζητήσεως γὰρ οὔσης, sí τὰ ἐν “Διδου βελτίω, 

Αι βάνει ἐκ τῶν κύκνων ἐπιχείρημα" καὶ εἰ μὲν τῇ τά- 
Een τῆς ἀναλύσεως εἵπετο, τοῦτον ἂν προήνεγχε τὸν TQO- 
'πον, ὅτι οἱ χύχνοι μέλλοντες τελευτᾷν ἄδουσιν ὕφ᾽ ἡδο- 

15 »ἢριδιαφερόντως ἢ ἢ πρότερον" τὴν δὲ ἡδονὴν αὑτοῖς ποιεῖ 

τὸ προειδέναι τὴν ἐχεῖ. διατριβὴν, ἴσασι δὲ, ὅτι μάντις 

xol, τὴν δὲ μαντικὴν ἔχουσιν, ὅτι ἱεροὶ ᾿Απόλλωνος, 

δὲ ᾿Απόλλων μαντικὸς, καὶ οὕτως ἂν ἀπὸ τοῦ ἀμφισβη. 

τουμένου, ὅπερ ἐστὶ βελτίονα εἶναι τὴν ἐν 'dióov δια- 
20 τριβὴν, ἐπὶ τὸ ὁμολογούμενον ἤλθϑεν, ὅτε μαντιχὸς ὁ 

"Απόλλων, νυνὴ δὲ τοὐναντίον ἐποίησεν, ἐκ τοῦ ὁμολο- 
γουμένου ἀρξάμενος, φησὶ γὰρ, ,,ἀλλ᾽ οὔ τι μοι ταῦτα 

ι φαίνεται λυπούμενα ἄδειν, οὔτε οἱ κύχνοι, ἀλλ᾽ ἅτε, 
οἶμαι, τοῦ ᾿Απόλλωνος ὄντες, μαντικοί τέ εἰσε καὶ προ- 

Φὸ διδότες τὰ ἐν “Αιδου ἀγαϑὰ, δουσί τὲ καὶ τέρπονξαε ἐχεί- 
ynv τὴν ἡμέραν διαφερόντως ἢ ἐν τῷ πρόσϑεν. Ὁμοίως 
xal Δημοσϑένης ἐν τῷ περὶ στεφάνου ἐποίησεν, αἰτίας 

γὰῤ ἐπιφερομένης αὐτῷ, ὡς εἴη γεγονὼς τῆς εἰρήνης αἴ- 
| δίος, OUX ἀπήντησεν ἄντιχρυς, ὡς OUX αὑτὸς ἀλλ᾽ ἡ πό- 
80 λις αἰτία τῆς εἰρήνης’ ἔλεγε γὰρ ἂν οὕτως, ὅτι τῆς εἰ- 

ρήνης ἡ πόλις αἰτία, ταύτην δὲ ἐποιήσατο, ἐπειδὴ ἐμνη- 
σικάχει τοῖς Ἕλλησι" πόϑεν δὲ ἐμνησικάκει; ὅτι οὐδὲ 

2 Phaed. P. 85. 

- 
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€ οὐδὲ. χρήμασιν " αὐτῇ. συνελαμβάνοντο. Ka 
TOUTO nón; ἐπειδὴ πρὸς ἄλληλους ἐστασίαζον" τί δὲ 

τὸ τῆς ατάσεως αἴτιον; ταράττων ὃ Φίλιππος"  ngOsy 

δὲ ἡ ταραχῇ; ἐκ τοῦ Φωκικοῦ. πολέμου" “τοῦτο δὲ οὕτως. 

εἰ ἐποίησεν, ευϑὺς ἂν προσέκρουσε τοῖς δικασταῖς" νυνὶ 5 

| δὲ ἀπὰ τοῦ ὁμολογουμένου. Φωκικοῦ πολέμου ἀρξάμενος 

σροῆλϑε κατὰ μέρος. καὶ ἐπ᾽ αὐτὴν μετάστασιν; Ori ἡ 

πόλις αἰτία τῆς εἰρήνης" φησὶ yoUv,? τοῦ γὰρ Φωκικοῦ 

καταστάντος πολέμου χαὶ ἑξῆ. — , 

8) Τό τε γὰρ ὑπὸ τοῦ οἰκέτου" ov xoig ei- 10 
enxsv ἐνταῦϑα δι ἀλλήλων εὐθὺς δείχνυσϑαι τὰ ἀφανῆ». | 

τόν τε φόνον xci τὴν μοιχϑίαν * ἄλογος γὰρ ἡ τοιαύτη͵ 

δεῖξις" ἀλλ᾽ ἐπεὶ δεῖ. ἔν παντὶ ΄στοχασμῷ ἀπό τινος φα- 

γεροῦ σημείου. τὸν τοῦ. ἀφανοῦς καὶ. κρινομένου ἔλεγχον 

᾿γίνεσϑαι, φανερὰ δὰ σημεῖα, ἐστιν. ἐνταῦϑα, ἢ τε ὕπο- 15. 
apio τῆς μοιχβίας, ἀλλ᾽ οὐχ ἢ μοιχεία, καὶ "τὸ λελῦσϑαι 

τὸν οἰκέτην, διὰ μὲν τούτων κατασχενάξετάι τὸ τὸν δες 

σπότην ὑπ᾽ ἐκείνου ἀνῃρῆσϑαι, * διὰ δὲ τοῦ ἀνῃρῆσϑαι 
οὐχέτι ἡ ὑποψία τῆς μοεχείας" τίς γὰρ χρεία Trjg τοῦ φα- 
γεροῦ χατασχευῆς, ἀλλ᾽ ἡ μοιχεία αὐτή, ὡστε OUX ἔστι 39 
κυρίως ἢ δεῖξις διάλληλος, ἀλλὰ τεσσάρων ὄντων τού- 

των, δύο “μὲν φανερῶν, τῆς ὑποψίας xol. τοῦ λελῦσϑιαε, 

δύο δὲ ἀφανῶν, τοῦ φόνου καὶ τῆς μοιχείας, διὰ μὲν 

τῶν φανερῶν ϑάτερον τῶν ᾿ἀφανῶν. κατασχευάξεται, διὲ 
δ᾽. ἐκείνοῃ, ὡς ἤδη φανεροῦ γεγονότος, τὸ λοιπὸν Gga- 25 

víg' τὸ γὰῤ ἀφανὲς ovy ὡς ἀφανὲς μεῖναν κατασχευά- Ὁ 
ζεται, ἀλλ᾽ ὡς φανερὸν. γενέσϑακ.΄ . diegogo δὲ προ 
κατασχευαζομένου καὶ συγκατασχευαξομένου, ὅτε ἐν ἐκεί-- 
v« μὲν χεχώρισται ἀλλήλων τὰ ζητήματα, καὶ ἑχάτερα 
ἰδίᾳ κατασκχέυάξεται, ἐνταῦϑα δὲ, εἰ καὶ ὅτι. μάλιστα TN 
καὶ τοῦτο δυνατὸν, ἀλλ᾽ οὖν συματέπλεκται καὶ δι σ΄ 
λήλων κατασχευαζετα.. ὁ ὁ ὁὃΘ MELLON 

3 P. 230. (UT 4 Cod. διῃρῆσϑαι. (Ue . TIT 
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Uu γ) *O ἀπὸ γνώμης" ἀπὸ γνώμης, κωλεῖταε, ὅτι 
οὐχ ἡ πρᾶξις xavravOo ζητεῖται, ὡς κἂν τοῖς ἄλλοις, 
ἡ τὸ πρύσωπον, δῆλα γὰρ, αλλ᾽ ἡ γνώμῃ μόνη" ἐν μὲν 
γὰρ τοῖς ἄλλοις στοχασμοῖς ἡ γνώμη, τουτέστιν, ἡ βού- 

ἃ λησις,, πρὸς πίστεν ἑτέραν παραλαμβάνεται, ἐνταῦϑα δὲ 
πάντα τὰ ἄλλα πρὸς ἀπόδειξιν τῆς γνώμης, καὶ δῆλον 

- μὲν ἐνταῦϑα σημεῖον ὃ φόνος, ᾿ ἔγχλημα δὲ ἄδηλὰν xci 
ζητούμενον δὲ ἐμάνη . Ἰστέον, ὡς ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις 
στοχασμοῖς διὰ τὰ ἀφανὲς χρίνεται ὃ κρινόμενος, ὡς 

40 ἐὰν ἐπ᾽ ἐκείνῳ alo , δὲ αὐτὸ δίχην δώσων, ἐνταῦϑα 

δὲ διὰ τὸ φανερὸν, οὐ γὰρ ἂν ἁλῷ. ἐπιπλάστως μανεῖ- 

σα, διὰ τὴν πλάσιν τῆς μανίας δώσει τὴν δίχην, GM 
᾿λὰ διὰ. τὸν φόνον" " εἰ δέ τις βαϑύτερον ἐξετάζει. τὸ 
πρόβλημα,. φανερὸν μὲν χἀνταῦϑα᾽ σημεῖον, ὡς xay 

45 τοῖς ἄλλοις στοχασμοῖς τὸ τὸν μὲν υἱὸν τρῶσαι, τὸν 
à πρόγονον νεχρὸν πριῆσαι" ᾿ἀφανὶς δὲ “τὸ εἰ ἐφό- 

Ψεύσεν, εἰ μὲν γὰρ ἐμάνη, ovx ἐφόνευσεν, εἰ δὲ οὐχ 

ἐμάνη, ἐφόνευσεν, ὥστε χἀνταῦϑα τὸ εἰ ἐφόνευσε ξητεῖ- 
ται, ἀλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς τὸ εἰ ἐμάνη ἢ οὔ, ὥστε OU περὶ 

30 τὸ νεχρὸν ποιῆσαι τὸν πρόγονον χρίνεται, ἀλλ᾽ δὲ bgo- 
ψευσε τὸ γὰρ φονεῦξδιν τῶν ἑχουσίως ποιούντων ἐστίν. 

£v συνέταξε δὲ τοῦτον οὔτε τοῖς διπλοῖς, ἁπλοῦς γὰρ, 
οὔτε τοῖς ἁπλοῖς, ἐπειδήπερ ἐν μὲν' ἐχείνοις, ὡς ἔφραμεν, 

ἡ γνώμη πιστωτικὴ τοῦ ζητουμένου, ἐν δὲ τούτῳ τὰ di 
δδ λα τῆς γνώμης... ; 

| δ) Τάχα δ᾽ gv" δείκνυσι διὰ τούτου, ὅτε xoà περὶ 
φτῶν. ἄλλων εἰδῶν. οὐ. «προηγουμένως διέλαβεν, ἀλλὰ διὰ 

φὴν τῶν χεραλαίων διαίρεσιν, ᾿διάφορον ὲν αὑτοῖς εὗρι- 
σκομένην. Εὐρίσκεται μέντοι καὶ ἕτερον εἶδος «τοχασμοῦ, 

$0 τὸ xar ἀξίωσιν" πᾶς γὰρ στοχασμὸς, μᾶλλον δὲ ἅπας 

ἀγὼν. δικανικὸς ἢ κατὰ φυχὴν xoà δίωξιν γίνεται, ὡς nav- 

τα τὰ προκείμενα εἴδη, ἢ κατὰ. αἴτησιν καὶ ἀξίωσιν" 
τούτου δὲ εἴδη δύο, τό τι. παράδοξον καὶ τὸ κατὰ ἀμ- 
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φισβήτησιν . παράδοξον μὲν, οἷον μάγορ᾽ ἐπηγγείλωτο τύ- 

θαννον ἀγαιρήσειν' τεττάρων. ἐντὸς ἡμερῶν" μεταξὺ χε- 

gero βληϑεὶς ὃ τύραννος ἐτελεύτησε, »- καὶ ἀξιοῖ λαβεῖν. 
ὃ μάγες" τὴν δωρεάν. Καϑὸ «μὲν γὰρ οὐσιωδῶς Grove . 
μεν, πρᾶγμα ἄδηλον ἀπό τινος φανεροῦ σημείου στοχαν- ὅ 

σμός ἐστι, καϑὸ δὲ 9 τάξις ἀντέστραπται," : παράδοξος, 

ἐν παντὶ: γὰρ στοχασμῷ τοῦ διώχοντος τὴν κατάϑεσιν 
ἔχοντος καὶ πρώτου λέγοντας, τοῦ. δὲ φεύγοντος τὴν ἄρ- 

νησιν, ἐνταῦϑα τοὐναντίον. γίνεται" 0 μὲν γὰρ διώχων 
ἐρεῖ, ὡς οὐχ ἐφόνευσας, ὁ. δὲ φεύγων τοῦ πεφονευχέναι 10 
ἀνϑέξεται, καὶ ἡγήσεται ἡ ἄρνησις. τῆς. καταφάσεως. . 
Τὸ δὲ κατὰ ἀμφισβήτησιν, οἷον" τύραννος, τὸν ἑαυτρῦ 

ἑατρὸν ὑποπτεύσας ἐπὶ δηλητηρίῳ τὸν τῆς πόλεως METS- 

πέμψατο, ᾿ἀνελϑόντος ἐκείνου ὃ τύραννος ἐτελεύτησεν, 
ἀμφισβητοῦσι πδρὶ τῆς δωρεᾶς. ̓ Df. 55 48. 

Περὶ ὅρου." 
D " ' ' ' 

e) 0^ 0poc.. Ὅρος. χαλεῖτωι. πένταχῶρ" τὸ rélog, 
oiov ὅρος τοῦ σώματος ἡ ἐπιφάνεια" τὸ χωρίζον ἀπ᾽ ἀλ- 

λήλων τὰ χωρία, ὡς ὅταν λέγωμέν τινας. περὶ γῆς ὅρων᾽ 
| μάχεσϑαι. Ὅρας ὃ τὴν ἑκάστου οὐσίαν. περιλαμβάνων 20 
λόγος, οἷον ἄνϑρωπός: ἐστί ζῶον. λογικὸν. ϑνητὸν, ὅρος: 

καὶ εἰς & διαλύεται E πρότασις, 'δρας. χαὶ ἢ- παρὰ TOig 

ῥήτορσι στάσις, περὶ ἧς νῦν διέξιμεν: διαφορὰ δὲ τοῦ 
τε ῥητορικοῦ ὅρου καὶ. τοῦ παρὰ τοῖς. φιλοσόφοις, τοῦ 

τὴν TOU. πράγματας οὐσίαν περιλαμβάνοντος; ὅσι ὁ μὲν 25 

“στερὶ ὀνομάτων καταγίνεται, τὸ πράγμα ὁμολογούμενον. 

ἔχων, ὁ δὲ παρὰ τοῖς φιλοσόφοις οὐχ οὕτως, οὔ γὰρ 

ἐπειδὰν τὸν ἄνϑρωπον ὁρίζηται, τήν φωνὴν αὐτὴν ὁρί- 

ξεται, ἀλλὰ. τὸ δηλούμενον ὑπ᾽ αὐτῆς. εἶδος " δεύτερον 

τὸ τὴν ἀρετὴν τοῦ διαλεχτικοῦ ἐν μοίρᾳ χακίας ἔχειν τὸν 30 

δητορικόν’ τοῦ γὰρ διαλεκτικοῦ ἀρετὴ τὸ μήτε πλεονά-᾿ 
ξεῖν μήτε, ἐλλείπειν, ὅπερ εἰ συμβαίη τῷ δητορικῷ, vom 

Φ 
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᾿ἀσυστάτων αὑτὸν ποιεῖ" εἰ γὰρ μηδὲν. ἐλλείπει πρὸς τὸ 

εἶναι τόδε τε ἀσέβειαν ἢ ὕβοιν, ὁμολογούμενον γίνεται 

"xol οὐχέτι ὅρος ἐστί. Τρίτον, ὅτε ὁ μὲν δητορικὸς xci 

rà σπαρειμένα καὶ τὰ ποπραγμένα᾽ παραλαμβανεὶ, ὁ δὲ 
$ διαλεχτιχὸς μόνα τὰ γινόμενα τε xol ὄντα. Tiragrov 
τὸ τὸν μὲν διαλεχτικὸν ἀντιστρέφειν πρὸς τὸ δριστὸν, 

τὸν δὲ ῥητοριχὸν ἀεὶ τὴν ἀναστροφὴν διαφεύγειν" οὗ 
γὰρ ἔνεστιν ἀναστρέψαντα. φάναι οὐδέτερον, ou" ὅτι, 

eb τι χλοπὴ., τοῦτο ἐξ ἱεροῦ χρημάτων ἐστὶν ἐδιεωτικῶν 

10 ὑφαίρεσις: πολλῷ ! γὰρ μᾶλλον κλοπή ἐστι τὸ ἐξ οἰχίας 
ἰδιωτικῆς, ὑφελέσϑαη χρήματα, οὔϑ' ὅτι nop ἱεροσυλία 

τὸ ἐξ ἱεροῦ συλῆσαι χρήμαΐα ἱερα. Ἔστι δὲ τὸ τέλος 

τοῦ παρὰ" τοῖς. ῥήτορσιν ὅρου γένεσις καὶ ἀρχὴ τοῦ δία- 
XextuxoU* ἐπειδὰν γὰρ προέλϑῃ ζητῶν ὃ ῥητορικὸς, χαὶ 

45 ἀποδεικνὺς διὰ πάντων, "τότε παραλαβὼν τὸ ἀποδεδει- 

γμένον ὁ διαλεχτικὸς ϑριεῖται, δηλῶν ἡμῖν ἐκ ψιλῆς ἀπο- 

| φάσεως τὴν ψύσιν αὐτοῦ, ὥστε ὃ μὲν διαλεχτικὸς € ὅρος 

᾽στὶν ὃ τὸ ub ἦν εἶναι δηλῶν, 0 δὲ᾽ ῥητορικὸς ὃ tL δεῖ τὸ 

πραχϑὲν ὀνομάσα! ζητῶν. ᾿Ιστέυν δὲ, ὅτι ἐν παντὶ πρά- 

20 γματι πρῶτον .τὸ εἰ ἔστι ζητοῦμεν; ὅπερ ῦ στοχασμὸς στερι- 
€ ἔχει" δδϑύτερον δὲ τὸ τί ἐστιν, οὗ τὴν ξήτησιν ὁ ὅρος 

περιέχει" διὰ τοῦτο δὲ καὶ μετὰ τὸν στοχασμὸν τέτα- 

χται, τρίτον δὲ: τὸ, ὑποῖόν τί ἐστιν, ὅπερ a λοιπαὶ 

| χῶσαι περιέχουσι στάσεις. — ' 
^ 

25 p Προ βολῇ. Προβολὴ ? ὠνόμασται ἀπὸ μετα- 
φορᾶς τῆς ᾿4ϑήνησι δίκης οὕτω χαλοὺυμένης, ? ; ὡς ὁ An- 

μοσϑένης", καὶ προὐβαλόμην ἀδικεῖν τουτονὶ περὶ τὴν 
ἑορτὴν“, τουϊέστι τῇ προβολῇ κατ᾽ αὐτοῦ ἐχρησάμην᾽ 
— | . 

4 Par.z014j. 21dem in Vol. VIT. c. XVII. δι 5 Vol. VII. ad- 
dit: κατὰ τῶν ἐν ταῖς ἑὀρταῖς ἀδικούντων, ὡς καὶ Anu. Paullo post: 

' Mon. 8. προὐβαλόμην. ut Dem. jn Mid. init. Par. 2977. 2926. 

προὐβαλλόμην. 
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ὥσποῤ αὶ, ἡ ἔνδειξις. καὶ ἡ φάσες * χαὶ ἢ δἰσαγγελία: 
καὶ 7. ἐξούλης ὀνόματα ' δικῶν δ ὑπῆρχον. παρ΄. αὐτοῖς. 
Ἐἴρηται δὲ προβολὴ διὰ τὸ ὅ πρύτασιν ἔγειν τοῦ Tee 

yp. “καὶ - -ὡσήερ: πεοτείσειν. ἑοῖς δικασταῖς, περὶ οὗ 
αὐτοὺς δεῖ κρῖναὶ, 7. ἢ ἀπὸ τοῦ προβεβλῆσθαι τῶν ἄλ..5. 
λων μεφαλαίων. E . « 

| y) Oeo. ᾿θμώνυμον τῇ στᾶσεν χερλαιον" εὐθὺς. 

psta -τὴν προβολὴν 8 ὅρος, ἐπειδὴ «λύσις ἐστὶν οὗτος. 
eris. 4 νϑορισμ $ ιοὐδὲν ἕτερόν ἐστιν ὃ ἀνϑορισβμὸς 
ἢ "καὶ αὐτὸς ὁ ὅρος" “ἀμφότεροι. yoQ ὁρίζονται τὸ πε- M 
πραγμένον, xoi ὃ φεύγων. ιχαὺ ὃ διώχων. . Τ'νώμῃ vo- 

p ὁ U ἐτου" οἷον δτὲ xoi ὁ, νόμος: καὶ ἡνγνώμη τοῦτο θού-. 

λεται." Πηλιεχότηπεο" τὰ μὲμ ἄλλα. TOY. ἐν τῷ ὅρῳ. 

κοεφραλαίων. ἀσοδειϊκτικα ἐσπι, τὸ ÓP πρός τι καὶ ἡ πηλι-- 
κότης αὐξητιχκα" προτάττεραὶ δὲ ἡ πηλιχότης τοῦ πρός τι, 15 

ὅτε 1. μὲν ἁπλοῦν τί igtur. Diov, τόδε vu: χέγονε, τὸ “δὲ 
σερός .zv συγκριτικῶς αὐξάνειν ̓  ̓Προηγεῖται δὲ τὰ ἁπλᾶ: 

τῶν -συγχριτικῶν, Μιᾷ τῶν )αντεϑετικῶν, “Ῥητέον. 
οὖν, Ot. μετὰ τὴν. ἀπόδειξιν τοῦ. πῤάγματρς φανέντος 

λοεστὸν τελείου διὰ τῶν ᾿ὁρυιὧν χερραλουίωϊ, τότε χώραν 29: 

ἔχες pie τῶν ἀντιϑεενκῶν" “πότε δὲ ἐμπίπτει, - δῆλον &v-. 

τεῦϑεν" αἱ Oguxol στάσεις ἢ εἰς. πρᾶγμα ἔχουσι τὴν ἄνα- 
φορὰν, ἢ ἐδ πρόσωπθν, ἢ éia ἐνέργειαν" «εἰς πρᾶγμα μὲν," 
ὡς e χεγφτάφιον. διορύξας. καὶ κρινόμενος τυμβωρυχίας. 
δἐς σἰρόσωπαν. δὲ, ὡς. ὁ τὸν. εὐνοῦχον ἀνολὼν. Uu μοιχὸν 25. 

καὶ κρινόμενος. φόνρῳ! εἰς ἐνέργειαν. δὲ, eg ὁ .ἐξ ἱεροῦ 

ἐδεωωτικὰ χρήματά͵ κλέψος καὶ. κορόμφιος ἱεροσυλίας" roi- 

N 

, T "-— * } 

(4 καὶ 9 φάσις T. VIL om. 5 T. VII. ὅνομα' διώχων v ὑπ. 

ηρχε παρ᾽ ᾿ αὑτοῖς" προβολὴ δέ don. τῶν εἰρημένων "ἐν τῇ καταστά-: . 

cosu σύντιμος ἀπόφασις. 6 Mon. 8. τὸ τήν. 7 Mon. 8. voi- 

νεσϑαι. Pro sqq. ἢ ἀπὸ — κεφαλαΐων T. VH. habet: καὶ ἔστιν ἢ 

προβοϊὴ s κυρίως τὸ συνέχον. ες ον 
. , "N39 224 
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των οὖν οὕτως ἐχόντων, ὅταν tig πρόσωπον ἀναφέρηται | 
ὁ ὅρος, ἐμπίπτουσιν ai ἀνειϑοτιχαὶ, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις | 

οὐδαμῶς. , 

8).'H προβολή ἐστιν, ἀντὶ τοῦ ἡ προβολὴ ἔχει 
δαὐτὰ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρε τέλους, ᾿τουτέστε διήγήσιν τῶν 

γεγενημένων, oU κατασχευαστιχῶς ἀλλ᾽ αὐξητικῶς, xe 
ὅπερ i στοχασμῷ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρε τέλους, τοῦτο ἐν 

ὅρῳ ἡ προβολη: “ιαφέρει dà, Ote ὀχεῖ. μὲν. σημεῖᾳ. ταῦτα 

τοῦ ἐγχλήμαῖος ἦν ἀγνεύϑυνα, ὀνταῦϑα δὲ ὡς ὑπεύϑυνα 

40 ὑπὸ. τοῦ κατηγόρου ᾿προβαλλεται". ;κατασχευάξομεν δὲ τὴν 

᾿ προβολὴν ἐχ τῶν. περιστατιχῶν, οἷον τίς ὧν ἐενπτηϑη χαὶ 

ἐπὸ τίνος. ὅτι χορῃγὺς xal ὑπὸ ἰδιώτου" ποῦ; ἐν Ó:- 

TQ. nore; ἐν ἱερομηνίῳ, χαὶ τὰ tobxUta* δεῖ μέντοε με- 

τρίως τοῦτο. ποιεῖν" τὴν γὰρ τελείαν ὔξησιψ. τῇ τε στηλι- 

ἐξ κότητι καὶ τῷ πρός τι φυλάξομεν. Δεῖ δὲ τὴν στροβολὴν 

εὐθὺς ἐπισυνάπτειν τῇ διηγήσει; τὰ γὰρ ψιλὼςρ ἡμῖν ἀφη- 
nueve διὰ τῆς ̓  προβολῆς. ἀνακεφραλδιουμέψους" αὔξειν 

προσήχει, -ὥστε. ἡ διήγησις προῤλαμβαμουσα: πῇ μὲν τὸ 

ἀποδεικτικὸν, πῇ :δὲ τὸ; αὐξητικὸν ἀποτελεῖ τὰ Gy, ἀρχῆς 

$0 ἄχρι τέλους: χαὰ τὴν. προβολήν. J'üyetos δὲ 'ἡ 7 προβολὴ i ix 

τῶν πεπραγμέμων,. ἀεὶ οὖσα "τοῦ. λαζηγόρου, καὶ γὰρ καὶ 

ἐν τοῖς κατὰ ἀξίωσιν ὅροις 07 τὴν. δωρεὰν αἰτῶν κατηγό- 
ρου τάξιν ἐπέχει. “Ἔστι δὲ τῶν ἐν τῷ παραδείγματι τοῦ 
ἑεροσύλου πραγμάτων τὰ μὲν ἑεροσύλου ἔδια, τὰ δὰ xA 

35 πτου, τὰ. δὲ "ἀμφοτέρων" ἱοροσύλου μὲν ἴδια ἀναϑημιότων 

ἅψασϑαι, εἰς τοὺς ϑεοὺς ἐνυβρίδαὶ; κλέπτου δὲ τὸ χρή- 
μασιν ἐδιωτικοῖὸ. irs D eiv , ἀνϑρώνυς ἀδικῆσαε" - κοινὸν 
δὲ ἀμφοτέρων τὸ βουλεύσασϑαι, τὸ προσελϑεῖν, τὸ ὕφε- 
λέσϑαι, τὸ πειρᾶσϑαε λαϑεῖν. ̂  Ταῦτα tolvvv τὰ "κοινὰ 

80 ὁ κατήγορος προϑαλλόμενος κατασχευάξει τὴν ἱεροσυλίαν 
λέγων" ἐβουλεύσω, εἰσῆλϑες εἰς τὸ ἱερὸν ͵ ὑφείλου, ἱερό- 
συλος ὥῤα εἶ" 0 δὲ φεύγων ̓ χωρίξει τὸ πρᾶγμα χαὶ ἐχ 
τῶν ἰδίων τῷ ἱεροσύλῳ κατασκχευάξει μὴ εἶναι ἑερόσνυλος, 

/ 

—  M— — — 
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λέχων, οὔχ ἡψάμην τῶν ἀνωοϑημάτων, aix. ἐνύβρισα. τοῖς 
ἑεροῖξ᾽" τῇ δὲ τοιαύτῃ μεϑόδῳ καὶ ἐπὶ παντὸς ὅρου χρη- 

OTÉOY. Δυνάμεϑα δὲ χαὶ ἀντιφατικῶς, οὕτως εἰπεῖν, εἰ δ' 

χρήματα ἱερὰ ὑφελόμενος ἱερόσυλος, 0 ἰδιωτικὰ κλέψας 
οὐχ ἑερόσυλος" καὶ πάλιν ix τοῦ ἐναγείου" εἰ ὁ χρήματα ὅ 
ἑερὰ ἐξ ἰδιωτιχῆς χλέψας οἰκίας ἱερόσυλος, οὐκοῦν ὁ ἐξ 

ἑεροῦ ἰδιωτιχὰ κομισάμενος ovy ἱξρόσυλος. "loréíov δὲ, 
Ort ἐν μὲν τῷ στοχασμῷ κατὰ τὸ 9 μέσον τῶν κεφαλαίων." 
τὰ. pud ἀρχῆς ἄχρι τέλους τίϑεται, ἐν δὲ τῷ ὅρῳ κατ΄. 
ἀρχάς" 0 piv γὰρ. στοχασμὸς ἀφανὴς ὧν, ἀδυνάτους ἔχει 10: 

τὰς. κατηγορίαρ, ὁ δὲ ὁ ὕροῤ xai at. λοιπαὶ orici. φαρε-- 

Qo οὖσαι δυνατᾷς. ταύτας ἔχουσιν. 

ε) Oc ὅρος" ἐν τοῖς ἀτελέσυ τῶν πραγμάτων ὃ jud 

"κων “καὶ ὁ φεύγων τοὺς λόγους. Μδρίξονται," «καὶ ὃ μὲν ἔχει 

τὰ πορειμένα ὃ φεύγων, 0 δὲ ἐκ τῶν πεπραγμένων. τὴν 45. 

xe riy ogia. ποιδῖται.". ἑκάτερος μέντοι. τὸν οἰχεῖον ὥρον". 

&x τῶν περισεατρρῶν παρέχεται: . “Πρὸς τὴν ἰδίαν Bosse 

σεν μετὰ τοὺς. λόγους᾽ καὶ τοὐύτῳ΄ γὰρ διαφέρει. ὃ διαλε-, 
»rixóg ὅρος τοῦ τῶν ῥητόρων, οὅτῷ ὁ μὲν ἐξ ἀληϑείας. 

ὥρμηται καὶ τῶν πραγμάτων, δ: δὲ τῶν ῥῃτόρων ix? βου- 20 
λήσεώς T8 χαὶ τοῦ συμφέφόντος. ᾿πορήσειε δ᾽ ἄν τις, εἰ. 
pen καὶ ἐν τῇ “προβολῇ δ᾽ κατηγορῦς᾽ ὁρίζεται τὸ ἔγκλημα: ΕΝ 

xci φαμεν, ὅτι à μὲν. τῇ προβολῇ. — προάγει tby: 

ὅρον λέγων" “εἴπερ εἰσῆλϑες εἰς τὸ ἱερὸν; «ol τὰ: ιτυχόντο. 

χρήξίατα ἐκεῖθεν ἀκρείλου, ἱερόσυλος δὲ: ἐν δὲ τῷ. ἀνϑόρι- 25 
σμῷ καθόλου τὸν. ὅρον προφρέρϑι Mya: “πᾶς ὃ εἰς ἱερόν’ 

εἰσελϑὲν καἀκχεῖϑέν τε ὐφελόμενορ" ἱξρόσυλος. “᾿ 
ce) Ὁ συλλογισμός. Ὃ συλλογισμὸς ἴσον" μὲν". 

ἀσεοφανεῖ τόδε τῷδε, ὅταν τὰ παϑειβένα μὴ Aon: διεστή-" 

κότα j TÓ γὰρ’ ἐπανατείνασϑου συνεχῶς χατά τινος φὰς. 50- 

χεῖρα, ἴσον ἐροῦμεν" "4 διὰ τῶν ν Ἰπληγῶν ign ITA 

8 Par.sà» |... 9 ἐκ Cod. omi, et OMS aita ᾿ , ra P 
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των οὖν οὕτως ἐχόντων, ὅταν big πρόσωπον ἀναφέρηται 
ὁ ὅρος, ἐμπίπτουσιν αἱ exsiderixal , ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις 

οὐδαμῶς. ; 

9). H προβολή ἔστιν, ἀντὶ τοῦ ἡ j npoffois ἔχει 
, 8 αὐτὰ τὰ ἀπ᾽ ᾿ἀρχῆς ἄχρε τέλους, ᾿τουτέστε διήγήσιεν τῶν 

γεγενημένων, οὗ κατασχευαστιχῶς ἀλλ᾽ αὐξητικῶς, xai 
ὅ7ερ àv: qT0J 480 τὰ cm ἀρχῆς ἄχρε τέλους, τοῦτο ἐν 

ὅρῳ ἢ προβολή: “ιαφέρει δὲ, ὅτε ἐχεῖ μὲν. σημεῖᾳ. ταῦτα 
τοῦ ἐγκλήματος ἦν ἀγεύϑυνα, ὀνταῦϑα δὲ ὡς ὑπεύϑυνα 

40 ὑπὸ τοῦ κατηγόρου ᾿προβάλλεται". "κατασχευάζομεν δὲ τὴν 

προβολὴν ἐχ τῶν. περισετατιχῶν, οἷον τίς ὧν ἐτυπτηϑή χαὶ 

ἐπὸ τίνος ;: τι χορῃγὸς καὶ ὑπὸ ἰδεώτου τ. ποῦν «ἐν ϑεά- 

τρῳ- πότε; i». ἱερομηνίῳ, χαὶ τὰς τοταῦτα". δεῖ μέντοε με- 

τρίως τοῦτο. ποιεῖν " τὴν γὰρ τελείαν αὔξησιν. τῇ ve sene 

“5 κότητεο καὶ τῷ πρὸς τι φυλάξομεν. Δεῖ δὲ τὴν προβολὴν 

εὐθὺς ἐπισυνάπτειν τῇ διηγήσει, τὰ γὰρ ψιλὼς ἡμῖν ἀφη- 

“γημένα διὰ τῆς προβολῆς. ἀνακεραλαιουμένγους "' p 

προσήκει, «ὥστε. ἡ διήγησις προῤλαμβανουσα" πῆ μὲν τὸ 
ἀποαδεικτικὸν, πῇ :δὲ τὸ; αὐξητικὸν ἀποτελεῖ τὰ ἀπε ἀρχῆς 

$0 ἄχρι τέλους. xal τὴν. προβολήν; ἀίνετας δὲ 'ἡ ῃ προβολὴ ἐ ἐχ 

TOV πεπρα) “μένων, ἀεὶ οὖσα γοῦ. χἀζηγόρου, χαὶ γὰρ καὶ 

ἐν τοῖς κατὰ ἀξίωσιν ὅροις δ᾽ τὴν 'δωῤεὰν αἰτῶν κατηγό- 
ρου τάξιν ἐπέχει. "Ἔστι δὲ τῶν ἐν τῷ παραδείγματι τοῦ 
ἱεροσύλου πραγμάτων τὰ μὲν ἱεροσύλου ἔδια, τὰ δὰ χλέ- 

26 πτοῦ, τὰ δὲ "ἀμφοτέρων" ἱεροσύλου μὲν ἴδια ἀναϑημάτων 
ἅψασθαι, εἰς τοὺς ϑεοὺς ἐνυβροίδαϊ; κλέπτου δὲ τὸ χρή- 

μασιν ἰδιωτικοῖ ἐπελθεῖν, ἀνθρώνυς ἀδικῆσαι: “κοινὸν 
δὲ ἀμφοτέρων. τὸ βουλεύσασϑαι, τὸ προσελϑ εῖν, τὸ Ugr- 
λέσϑαι, τὸ πειρᾶσϑαι λαϑεῖν. ̓  Ταῦτα τοίνυν τὰ xowàa 

80 0' κατήγορος προβαλλόμενος καταχευάξεν τὴν ἱεροσυλίαν 
λέγων " ἐβουλεύσω, εἰσῆλϑες εἰς τὸ ἱερὸν , ὑφέίλου, Ieoó- 

συλος ἄῤα εἶ" Q δὲ φεύγων ̓ χωρίξει τὸ πρᾶγμα χαὶ ἐχ 
τὼν ἰδίων τῷ ἱεροσύλῳ κατασκευάζει μὴ εἶναι ἱερόσυλος, 
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λέγων, ay ἡψάμην τῶν ἀνωθϑημάτων, dx ἐνύβρισα τοῖς 
ἱεροῖς" τῇ δὲ τοιαύτῃ μεϑόδῳ καὺ ἐπὶ παντὸς ὅρου χρη- 
στέον. ᾿ Δυνάμεϑα δὲ xui ἀντιφατικῶς οὕτως εἰπεῖν, εἰ O- 

χρήματα ἱερὰ ὑφελόμενος ἱερόσυλος, ὁ ἰδιωτικὰ κλέψας 
οὐχ ἱερόσυλος " καὶ παλιν àx τοῦ ἐναντίου" εἰ ὁ χρήματα 5 

ἱερὰ ἐξ ἰδιωτικῆς κλέψας οἰκίας ἱερόσυλος, οὐκοῦν ὁ ἐξ 
ἱεροῦ ἰδιωτιχὰ κομισάμενος οὐχ ispocvAog. ᾿Ιστέον δὲ,, 

ὅτι ἐν μὲν τῷ στοχασμῷ χατὰ τὸ ὃ μέσον τῶν κεφαλαίων." 
τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους τίϑεται, ἐν δὲ τῷ Opp xot 
ἀρχάς" 0 piv γὰρ στοχασμὸς ἀφανὴς ὧν, ἀδυνάτου ἔγει 10: 

τὰς κατηγορίας, ὁ δὲ ὕροῤ καὶ αἷ. λοιπαὶ στάσεις. gope- 

pal οὖσαι δυνατᾷς. ταῦτας ἔχουσιν. | 

€) Oc δροφρ' ἐν τοῖς ἀατελέσι τῶν πραγμάτων ὃ E 

Xov καὶ ὃ φεύγων τοὺς λόγους Μερίξονται, «καὶ ὃ μὲν ἔχει 

τὰ πορευμένα ὃ φεύγων, ὁ δὲ ἐκ τῶν πεπραγμένων τὴν 15 

χατηγαρίαν. ποιδῖται." ἑκάτερος μέντοι. τὸν οἰχεῖον ὥρον' 
ἐκ τῶν περισεατρεῶν παρέχεται. “Πρὸς τὴν ἰδίαν βυύλη- 

σεν μετὰ τοὺς λόγους" καὶ τούτῳ γὰρ διαφέρεε. ὃ διαλε-, 

arixös ὅρος TOU τῶν ῥητόρων, δι 9. μὲν ἐξ ἀληϑείας. 
ὥρμηται καὶ τῶν πραγμώτων, ὃ. δὲ τῶν: ῥητόρων. ἐχϑ βου- 20 

λήσεώς τὸ χαὶ τοῦ συμφέρόντος, πορήσειε δ᾽ ἄν τις, εἰ 

μὴ καὶ ἐν τῇ “προβολῇ ἿΣ κατηγορῦς᾽ ὁρίζεται τὸ ἔγκλημα" E 

xol φαμεν, ὅτι à μὲν. τῇ προβολῇ. Ἱμερικῇ,. προάγει εὺν: 

ὅρον λέγων" εἴπερ εἰσῆ λϑες εἰς τὸ ἱερὸν, ;xol τὰ ;τυχόντο. 

χρήματα ἐκεῖθεν ἀφείλου, ̓ ἱερόσυλοβ & i» δὲ τῷ. ἀνϑόορεν 25 
σμῷ καθόλου T0». ὅρον ngopéo& ϑέγωμε. «πᾶς ὃ εἰς ἱερὸν᾽ 
εἰσελθιὰ» κἀκεῖϑέν τε ὑψελόμενος ἱῤρόσυλος. ^ ““.. 

ey Ὁ συλλογισμός. Ὃ συλλογισμὸρ᾽ 100v: μὲν. 
ἀρπόφανεῖ, τόδε τῷδε, ὅταν τὰ παθειβένα. μὴ λίαν ̓ διεστη-" 
κότα T TÓ γὰρ ἐπανατείνασϑαὐ συνεχῶς χατά τινος vag. 30 

χεῖραρι ἔσον ἐροῦμεν" φῇ διὰ τῶν πληγῶν fpa" sep Od 

8 Par. rà, ἡ 8 à Cod, omi. Ci. o. d , 
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σφόδρα δείσταται, οὐχέει χώραν ἔγει -ἢ συναγωγὴ , ὥς 

, ἐπὶ τοῦ παραδείγματος τοῦ χατὰ σύλληψιν Opov. "Ey- 

ταῦϑα yaQ ὑρίξεταε μὲν ὁ χατήγορος, τί ἴδιον τοῦ δη- 

μοσίᾳ τὴν πόλιν ἀδικοῦντος" ὁρίζεται δὲ, καὶ ὃ φεύγων, 
8 ὅτι ναῦς προδιδόναι, ὁπλίτας" ἀλλ᾽ iv τῷ "συλλογισμῷ ὃ 
χατήγορος οὗ δύναται συνάγων εἰπεῖν, ὅτε ἔσον ἐστὲ τὸ 
βιάσασϑαι τὴν τοῦ στρατηγοῦ ϑυγατέρα τῷ λιμένας καὶ 
πείχη προδουναν" δοκεῖ “γάρ nag ἀναίσχυντον εἶναι." Με- 

ϑοδεύφει οὖν: καὶ ἐρεῖ, ὡς, οὐδὲν διαφέρει τοιῶρδε “ἢ τοι- 
40᾽ ὥςδε τὴν πόλιν ἀδικεῖν, καὶ τοῦτο yàg δημόσιόν ἐστιν odi- 

χημαν, τὴ 35 γὰρ eg. τὸν σίρατηγὸν εἰς τὴν πόλιν ἀναφέ- 

ρεται" ἀγωνιεῖται οὖν .Ó συλλαγισμὸς, μηδὲν διαφέρειν 

ἀλλήλων τὰ τε πεπραγμένα καὶ τὰ παρειμένα " διαφέρει 
|. δὲ ὁ σρλλογισμὸς τοῦ ἀνθορισμοῖ, καίτοιγε ἀμφοτέρων τῷ 
45 ὅρῳ ἐναντιουμένων, ὅτι ὁ μὲν ἀνθορισμὸς κατὰ ** ἔνστασιν 

δἰσάγεται, ὁ δὲ συλλογιαμὸς κατὰ «ἀντιπαράστασιν᾽ xol 
ὅτι ὃ μὲν ἀνϑοῤρισμὸς ἐκ τοῦ ὀνόματος τὴν πρὰς τὸν ὅρον 
μάχην ἐνδείκνυται, 0 δὲ συλλογισμὸς δέχεταε μὲν τὰ λε- 
γόμενα, κατ᾽ ἄλλο δέ. τε ἐναντιοῦται αὐτῷ. “Τὸν αὐτὸν 

20 τρόπον ζητεῖται, πῶς: μάχεται 0: συλλογισμὸς τῷ ὅρῳ, 
éys [εἰς ταὐτὸν συνάγει ἄμφω" wal φαμεν, ὅτε κατὰ μὲν 
τὴν ἐργασίαν συνάγει τε καὶ συμσελέχει τοῖς. πεεραγμέ- 

voig τὰ παρειμένα, δεχόμενος: τὰ ὑστὸ τοῦ ἐναντίου λεγό- 

. nerd, οὐχ io ψιλῶς αὐτῷ ἢ συνδράμῃ, ἀλλ᾽ ἵνα βεβαεώση 

26 τὸ ἔγχληῃμα" κατὰ δὲ τὸν σχοπὸν- τῶν κεφαλαίων. καὶ. τὸ 
ἐξ αὐτῶν ἀποτελούμενον ἡ μάχη γένεται. Διαφέρει δὲ τὸ 
χδράλαιον ὃ συλλογισμὸς τῆς ὁμωνύμου σεάσεως, ὅτι ὃ 

μὲν. ἀεελὲρ. τελείῳ εἰς. ταὐτὸν ἄγει, in “δὲ͵ στάσις τέλειον 

τελείῳ" τὸ γὰρ ἐκ ngvov γενέσθαι οὔ μέρος γόμου" ἀλλ᾽ 

80 αὐτὸ τέλειόν τε καὶ ἴσον. τῷ ὑπὸ τοῦ γόμου διηγαρευμένῳ" 

τὸν ἐκ πῤρνῆς δηλονύει μὴ. λέγειν" ov yàg. ὃ νόμος. ἁπλῶς 
, | | | eise 

4 

10 Par. τόν. 41 Cod; uer, scr; soto. 
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σεόργου φῦναι ἕτερόν τι Xx" αὑτὸ τέλειον καὶ ἴσον àxti- 

vo. Καὶ ἔνϑα ἄν" ovx ἀορίστως τοῦτο τέϑεικεν, ὡς 

δυναμένου ποτὲ τοῦ κατηγόρου. τῷ: ὅρῳ χρήσασϑαι, ἀλλὰ 
σημάᾶνὰαν βουλόμενος , ὅτι χαὶ ἐν ταῖς ἄλλαις στάσε- 5 

σιν, ἐν αἷς δρὸς agile εὑρίσκεται, τῷ συλλογισμῷ 
λύετοι- 

ξὴ) Ἢ γνώμη τοῦ νομοϑέτου. ᾿Επειδὴ *? πάρ- 

εἰσιν ἰδίοις χρώμενοι λογισμοῖς O τὸ κατηγορῶν καὶ ὃ | 

ἀπολογούμενος, ὥσπερ μαρτυρίαν οἷς ἑκάτερος λέγει τὴν 10 
ἐχ τοῦ νόμου πίστεν ἐπάγουσιν. Ei μὲν οὖν ἔχομεν νόμον 
συνηγοροῦντα τῷ πράγματι, ϑέντες τὸ ῥητὸν τὴν διά- 

γοιαν ἐξετάσομεν , βοηθοῦσαν ἡμῖν ἀποδεικνύντες εἰ δὲ 
μή, ἐπὶ τὰς καλουμένας εὐλόγους atrio καταφευξόμεϑα, 

ὡς καὶ τῶν γόμων ἀποδεχομένων τὸ πρᾶγμα, καὶ τῆς τοῦ 45 

γνομοϑέτου. διανοίας ov “πόῤῥω τῶν πεπραγμένων ἡμῖν 

βλεπούσης" ὡς ὁ Δημοσϑένης *?* ,,τίς νόμος. τοσαύτης 

ἀδικίας καὶ μισανϑρωπίας μεστὸς ,* xoi ἑξῆς" ἔτε δὲ xol 

inl τὴν καϑόλου τῶν νομοϑετῶν γνώμην χωρήσομεν; καὶ 
ὃ μὲν διώχων ἐρεῖ, ὅτι χαϑαπαξ οἱ νομοϑέται τοὺς φαύ- 10 
λους δίκας διδόναι βούλονται, τὴν γὰρ πονηρὰν γνώμην 
'κολάζουσιν" ὁ δὲ φεύγων ἐκ τοῦ ἐναντίου, ὅτι ἴσασι, δια- 
φορὰν ἐγκλημάτων οὗ νομοϑέται, καὶ τὰς πράξεις μᾶλλον λ 
ἀλλ᾽ οὐ τὰ βουλεύματα χρίνουσιν" ὅποὺ μὲν οὖν νομικῆς 

ξήτησις ἐμπίπξει, καὶ περὶ τὸ δητὸν ἡ πᾶσα ἐστιν ἄμφι- 15. . 

βολία, διανοίᾳ λύεται πάγτως" εἰ δὲ τὸ μὲν ῥητὸν bUX 

ἀμφισβητεῖται, τὸ δὲ γενόμενον πρᾶγμα ξητεῖται, ἢ ἢ ro⸗ 
οὗτόν ἐστιν, οἷον ὃ νόμος φησὶ, τότε γνώμη νομοϑέτου 

παραλαμβάνεται, οἷον τέ βουλόμενος ὃ νομοϑέτης τὸν νό- 
po» ἔταξε. λαμβάνεται δὲ. ἢ τοὺ νομοϑέτου διανοῖα εἷς 80 
κατασκευὴν ἢ τοῦ ἴσου ἢ τοῦ ἀνίσου * ὁ μὲν γὰρ διώχωὼν 

12 Passim haec consentiunt cum. Vol. VII. c. XVII. i. 
45: Pro cor. p. 264. ΕΝ 

Rhetor. ὁ 22 20 n ( 
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. ἐρεῖ, ὅτε ὡς περὶ ἔσων καὶ τῶν αὑτῶν διενοήϑῃ 0 vouo- 
ϑέτης, ὃ δὲ τοὐναντίον, ὅτι οὐχ ὡς περὶ ἴσων, ἀλλὰ πολὺ 

διεσρηχότων. "Egacay ** δέ τινες, δεῖν τὸ χεφαλαιον 
τοῦτο μετὰ τὴν πηλιχότητα καὶ τὸ πρός τι τετάχϑαι" ἡ 

5 γὰρ τοῦ νομοϑέτου γνώμη , φασὶν, ὥσπερ ἐπισφρόγισμα 

καὶ βεβαίωσις τῶν εἰρημένων πάντων ἐστί᾽ φαμὲν ow, 

ὅτι τῶν χεφαλαίων τὰ μέν ἐστι. πιστωτιχά τε καὶ ἀποδει- 

χτιχῶ, ὧν καὶ ἡ γνώμη τοῦ »ομοϑέτου , τὰ δὲ αὐξητιχὰ, 

ὡς Ji πηλικότης xoi τὸ πρός τι τὰ τοίνυν αὐξητικὰ xoci. 

40 ρὸν ἔχει μετὰ τὴν ἀπόδειξιν" ἐπεῖ τοι πρὶν ὅλως ἀποδεῖξαι 

αὔξειν ἐθέλειν ὑπόχουφον, πλὴν εἰ μὴ xata. τινα “καιρὸν 
γένοιτο τοῦτο, ὡς ἐν τῷ περὶ μεϑόδου δεινότητος εἰσό- 
μεϑα" γνώμην δὲ νομοϑέτου χαλεῖ πᾶν τὸ ἐν ῥητῷ εὖ- 

ρισχόμενον ἀπὸ τοῦ κυριωτέρου, τουτέστιν OU μόνον ἐν 
15 νόμῳ, ἀλλὰ καὶ P ψηφίσμάτι, ἐν Sven xai ἐπιστολῇ 

τοῦτο δὴ οὖν τὸ ῥητὸν &t μὲν πρὸς ἡμῶν ἐστι, μετὰ τὴν 
ἀνάγνωσιν αὐτοῦ ovx εὐϑὺς ἀφιστάμεθϑα, ἀλλὰ κατὰ λέ- 

ξιν αὐτὸ διερευνώμεϑα xai ἐξετάζομεν, ὡς ἐν τῷ κατὰ 
"Δριστοκράτους δ) ,,ἠχούσατε μὲν τοῦ νόμου, σχέψασϑε 

089 δὲς xal ἑξῆς" εἰ δὲ πρὸς τῶν ἐναντίων, τὴν μὲν χατὰ μέ- 
Qoc ἐξέτασιν παραιτησόμεϑα, χαϑολιχῶς δὲ ὅλην τὴν 

γνώμην τοῦ νομοϑέτου πρὸς τὸ ἡμῖν συμφέρον στοχαστι- 
χῶς ἐξηγησόμεϑα, ὡς ἐν τῷ περὶ στεφάνου Δημοσϑένης 
τὴν Φιλίππου ἐπιστολὴν ἐξηγήσατο- 

3ὅ η) H πηλιχότης. Μετὰ τὰ ἀποδειχτικὰ τὰ αὖ- 
᾿ξητιχὰ τίϑησι" ξητεῖται δὲ *5, τί δήποτε. καὶ τῆς σπηλιχό- 

^ 43T0g καὶ τοῦ πρῤς τι αὐξητικῶν ὄντων ovy ἑνὶ ταῦτα 

περιέλαβεν. ὀνόματι" XcL φαμεν, ὡς ἐπεὶ δύο τινά ἐστιν 

ἐν τῷ ὅρῳ , τὸ μὲν πεπραγμένον, οἷον τὸ χαϑῃρῆσϑαι | 

80 τὴν τυραννίδα, τὸ δὲ ξητούμενον, οἷον εἰ τοῦτο τυραννο- 

xtovía, ἀνάγκη xol τὴν αὔξησιν αὑτὴν yg τέμνεσθαι" 

14 Cfr. Vol. VIL c. XVII. κα. 45 p. 629. 16 Cfr. 

Vol, VIL, C, XVII. x. et Xy. , 
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σῇ. μὲν, αὐτὸ ἐφ᾽ ἑᾳυτοῖ! τὸ πεπραγμένον αὐξανόντων 
ἡμῶν. ; πῆ δὲ, τῇ πρὸς τὸ πρραλελειμμένον συγκρίσει," 
οὐχοῦν ἡ μὲν πηλεκότης" τὴν ἁπλῆν τοῦ “πεπραγμένου αὔ- 

ξησιν ἔχει, τὸ δὲ πρὸς T& κατὰ σύγκρισιν: αὔξει οὖν 98 

στηλικότης τὸ γεγονὺς, δεινοῦνερς: τοῦ κατήγόρου. καὶ μέ- 5 
γα ποιοῦντος τὸ ἔγκλημα ἢ "τὸ εὐεργέτημα, ἐκ δὲ τῶν 
ἐναντίων, τοῦ φεύγοντος μειοῦντος᾽" ἐξ ὧν δὲ τὰ ἀπ᾿ ἀρ- 
χῆς ἄχρε τέλους αὐξήσομεν, ἐχ τῶν αὐτῶν xol τὴν miu 

πότητα ἐργασόμεϑα: ἔστε δὲ ταῦτα τὰ περιστάτιζά .᾽ 
Τροτέτακται δὲ. ἡ πηλικότης τοῦ πρὸς t4; ἐπειδὴ πρότε-. ΠῚ 

gov δεῖ τὴν ἑχάστου φύσιν χαταμαϑεῖν , xal οὕτω, gi 

πρὸς ἕτερον ποιεῖσθαι παράϑεσιν" οὗ γὰρ τὴν; φύσιν 

οὐχ ἐπιστάμεθα, πῶς ἂν τοῦτο πρὸς ἕτερον παραβάλοι- ᾿ 

μὲν; ov ppvov δὲ ἐκ τῶν ποριστατιχῶν αὔξεεας ch Me 

ότης, ἀλλὰ xoà κατὰ τὸ ποσὸν. καὶ ποιὸν, ὅτῳ. πολλὰ ἐν. 15 

τεῦϑεν 7 πόλις ὠφέλῃτφι ἦ ἢ βέβλαπταε, ἢ 0t τὸ δημός . 
σιον τὸ πραχϑὲν, xci lom τὴν πόλιν, ὠφελοῇν. ἢ gx. 

στον, ἢ ἰδιωτιχόν τε καὶ ἀφ᾽. ἑγὸς ἀνθρώπου, i ἰβεάμενον. 

2) Τὸ δ᾽ αὖ πρόρ τι" Τίσσαρές εἰσι τῆς. yxp 30 
σεως τρόποε, πρὸς τὸ μεῖζον, πρὸς τὸ ἔλαξτον, πρὸς τὸ 
ἴσον, πρὸς τὸ ἐναντίον, ὧν. ἡ πρὸς τὸ ἐναντίον. κατὰ μό- 
vm ποιότητα 7ζίγεται, τῶν ἄλλων καὶ χατὰ πιότητα ΑΝ 

ποσότητα γινομένων" καὶ ὁ μὲν διώκων ἢ πρὸς τὰ fim 

Gov ἢ τὸ ἴσον ποιεῖται. τὴν σύγκρισιψ᾽ ὁ δὲ φεύχγωκ. ἢ 3k 
πρὸς τὸ ἔλᾷττον, ἢ ngog τὸ ivavriov' imei δὲ ἐπί. zwi 
ἀπίϑανός ἐστιν ἡ τοῦ πρός T, κατὰ τὸ μεῖξον ἐξότασ, 

ov γὰρ οἷον τε. λέγειν ». ὅτε τὸ ἰδιωτικὰ ὑφελέαϑαι χρή- 
pora μεῖζόν ἐστι τοῦ τῶν ἀναϑημάτων αὑτῶν. ὥψασϑαι, 

δεῖ ἀπὸ τοῦ ἴσου ποιεῖσθαι τὴν σύγκρισιν, ἴσον εἶνὰς sq 
τοῦτο ἐκείνῳ λέγοντας" οὕτω γὰρ πιϑανὸς καὶ ἀβίᾳστορ' 
) ὃ λόγος δόξει" πολλάκις δὲ, εἰ μὴ πάνυ βίαιον εἴῃ, μετὰ 
τὴν πρὸς τὸ ἴσον σύγκρισιν. καὶ πρὸς τὸ μεῖζον βιασό- 

20,. EE 

*,. 
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μεϑα προάγειν τὸ πεπραγμένον, , itor dx τοῦ 

. ἔσου καὶ τὸ μεῖζον ἔχοντες. ^ 

0) Ἡ δὲ ἀντίϑεσις. V Εἴρηται μὲν καὶ ἐν τῇ 
τῆς ἐχϑέσεως τῶκ χεφαλαίων τοῦ ὅρου ἐξηγήσει, πότε ἐμ- 

δ πίπτει. ἡ. ἀντί ϑεσὶς, καὶ πότε oU, νυνὶ δὲ καὶ ἑτέρως φα- 
ev, ὅτι τῶν ὅρων τῶν nir κατὰ σύγκριδιν ὄντων, τῶν 

δὲ κατὰ ἀΐτησιν, ἐν μὲν τοῖς ατὰ χρίσιν ἐμπίπτει" ἔδιον 

γὰρ ἀϊτιϑέσεως τὸ τῷ ἀδικήματι φαμερῶς ἀντιτιϑέναι 
αἰτίαν εὔλογον" ἐν δὲ τοῖς “κατὰ αἴτησιν οὐδαμῶς, ἐπειδὴ 

40 εὐεργέτημα καὶ οὐκ ἀδίχημᾳ εὸ γενόμενον" καὶ ἄλλως" τῶν 
ὅρων οἱ μὲν ἐξ εὐθείας ἔχουσι τὴν ζήτησιν, ὡς ἐπὶ τοῦ 

: ἑερόσύλου" αὐτόϑεν γὰῤ ξητεῖται, εἰ ,ἑερόσυλος, ol δὲ οὐ οὐχ 

ἐξ εὐθείας, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἕτερον. ἔχουσι τὴν ζήτησιν , 9t 

νὸν ἀριϑόμοενον. χἀταλαμβώνεται; ὡς ἐπὶ τοῦ εὐνούχου" τὸ τὸ 
35 s y&p χϑινόμενον ὃ φόνος ἐστί" ξητεῦται δὲ, εἰ μοιχὸς ὃ 

εὐνοῦχοδ᾽ ri τούτων οὖν dunt) ἡ ὰ ἀντέϑεσις, ἐφ᾽ ὧν καὶ 
τὰ τῆς ταξεως ἀντέστραπται" ὃ γὰρ φεύγων ἐν τοῖς τοι- 
ooroi ἀδρήγορθρ᾽ γίνεται," καὶ φούγων ὃ διώκων, ὅϑεν 0 
μὲν φεύγων προβάλλεται. τὰ πεπραγμένα, ; εἰσῆλθεν εἰς 

᾿ $0 τὴν bikiey, συγκατεκλίνετο τῷ γυναίῳ" ἑαῦτα δὲ μοιχεία 
ὃ δὲ διρόκὼν "ὁπὲρ τοῦ εὐνούχου, ἀπολογούμενος τὰ παρει- 
μένα πρόβαλοῖται, ὅτι “τιῶς ἂν εὐνοῦχος μοιχεύσειεν ὃ μὴ 

χρῆσϑαι δυνάμενος, μηδὲ τὸ" γένος. ἀμφίβολον τῇ συνου- 

ota ποιῶν, "Ἔτι ὃ ὅρος ἢ περὶ. ὀνομάτων μόνον πᾶσαν 
45 συνίστησε τὴν ζήτησιν, ἢ ἄρχεται ἐξ o ὀνόματος" ἀναχωρεῖ 

δὲ πρὸς". ἕτερον ζήτημα, ἢ καὶ αὐτὸ ὁριχὸν "ἢ "ἢ | μιᾶς τῶν 

ἀντιϑοτιχῶν, 1 ἢ τῆς ἀντιλήψεως. Tov μὲν οὖν περὶ ὁγνό- 

ματος. μόνον παράδειγμα € ὃ τὰ φιλόσοφος, 0 TOY τύραν- 

vov πείσας καταϑέσθαι τὴν τυραννίδα, xal ὁ τὰ LOtrti- 

30 κιὰ χρήματα ἐξ ἱεροῦ ὑφελόμενος. Τοῦ δὲ πρὸς ἕτερον 
ὄνομα ἀναχιωροῦντος παράδειγμα τόδε" ἀπὸ χενοταφίου 

47 Ofr. Vol. VH. c. XVII. κε. 
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τις φιάλην ἀφείλετο καὶ κρίνεται ὡς τυμβωρύχορ' ᾿ aves 
χωρεῖ γὰρ ἐφ᾽ ἕτερον ὄνομα ̓  εἰ τὸ κενοτάφιον. ἁπλῶς 

τάφος ἐστίν" ὅταν δὲ εἰς πρᾶγμα 7 ἀναχώρησις γίνηται, 

τότε καὶ αἱ ἀντιϑϑετικχαὶ χώραν ἔχουσι" τὸ μὲν ἀντόγκλη- 

μα, ὁμοίως δὲ xài ἢ ἀντίληψις: , ὡς ἐπὶ τοῦ εὐνούχου" ἡ 
δὲ ἀντίστασις, ὡς ἐπὶ τούτου" δυσὶ στρατηγοῖς ἐπετραπὴ 
τὰ τοῦ πολέμου" τῷ μὲν φυλάττειν τὰ τείχη, τῷ δὲ μά-᾿ 

χεσϑαι τοῖς πολεμίοις " ἢ πεταγμένος ἐπὶ τῆς μάχης γενο- 
μένης ἥττης ἐπὶ τὸ τεῖχος κατέφυγεν, ὁ δὲ οὐ μόνον αὐτῷ 
τὰς πύλας ovx ἀνέῳξεν, ἀλλὰ καὶ εἶπεν, ἀπελθὼν μάχου" 

ἐμβαλόντος οὖν αὖϑις ἐχείνου, gájg πολεμίοις νέκη γέγονξ᾽ 

καὶ ἀμφισβητοῦσιν ἑκάτεροι τοῦ, ξέρωον. Ἢ μὲν οὖν πρώ- 
τη ζήτησις δρικὴ, τί τὸ νικᾷν τοὺς πολεμέους,. πότερον τὸ 

«τροτρέπειν καὶ ἀναγχάξειν,͵ ἐπὶ τὸν πόλέμον, ἢ αὐτοχειρίᾳ 

διαμάχεσθαι" 7. δὲ δευτέρα κατὰ ἀντίστασιν» λέγοντοῃ Τοῦ 

στρατηγοῦ, ὡς τὴν φυγὴν ἐξεπίτηδες εἱλόμην, Ἷ ἵνα τῶν ποὺ 
2εμίων ὡς ἐπὶ νίχῃ͵ agoexcav: γινομένων ἐπιχραξέστερὸς 

γένωμαι, xci ἔστιν ἀντιατατικὸν, διὰ τοῦ δοκοῦντος à ἀτό- 
σιου μεῖζον εἰσφέραντος. εὐεργέτημα τοῦ σὶρατηγοῦ" ἴσως 
δὲ xol συγγνώμη ἐμπεσεῖται EV τούτῳ" 7 δὲ μετάστασις 30. 

eg ἐπὶ τούτου" Δημοσϑένης παρὰ Φιλίππῳ λέγων’ πρὲν 

σβείαν ἐξέπεσε xol χρίνεται ὑπὸ “Αἰσχίνου δειλέας᾽ πρῶτα; 

μὲν γὰρ ἐρεῖ, ᾧς οὐ τοῦτο δειλία, οὐ γὰρ ὅπλων ἀποβολὴ 
γέγομεν, οὐ μάχης φυγὴ, εἰταυμεταστατικὼς, ὡς εἰ xe 
δειλία τοῦτο, τὴν αἰτίαν ὃ Φίλιππος ἐχέτω οὐχ ἡδέως. 25 

ἀχροώμενος, ἢ ὃ Φιλοχράτης παρεστὼς καὶ τῶν λεγομένων 

καταγελῶν. Τούτῳ ἕπ ὅτ αι" ξητοῦσε nés. aves. 
μὴ ἐμπεσούσης οἷόν τε μῤτάληψιν ἐμπεδεῖν, ἀεὶ γὰρ ταῦτα. 
ἀλλήλοις ἀκολουϑεῖ" φαμὲν ὀὖν, «e ἡ ἀντιϑετικὴ T0rtQV 

᾿ ἔχει ἀντιλήψεως, πλὴν καὶ μετὰ. τὴν μετάληψιν, ἵνα ἡ 80 

τάξις σώξηται, ἐπάγουσι καὶ τὴν ἀντίληψιν. 

i0) H ποιάτης δέ" τοῦ ὅρου x πεπραγμένου 
καὶ λείποντος ὄντος διὰ μὲν τῶν πρώτων κεφαλαίων τῶν 
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᾿ ἀγωνιστιχῶν συνάγομεν eig ταὐεὸν τὰ παρειμένα τοῖς σιξο 

πραγμένοις" διὰ δὲ τῶν ἑξῆς αὔξομεν ἢ ἢ μειοῦμεν αὑτὰ" 
λειπούαης δὲ εἰς ἔλεγχον τῆς τοῦ Xpuouévov ποιότητος, εἰ- 

χότως πρὸς ἀναπλήρωσιν τῆς ὅλης ἀποδείξεως παραλαμ- 
5: βάνεται ἡ ποιότης αὕτη, φυλαττομένης τῆς κοινῆς ποιό- 

τηῖος τοῖς ἐπιλόγοις , xal ἔστιν αὕτη ὁδὸς πρὸς ἐχείνην, 

ἡ δὲ ποιότης ἢ χοινὴ χατὰ πάντων͵ ἐστὶν, ἢ ἰδία τινὸς 

ὑποχειμένου προσώπου, καὶ ἡ μὲν κοινὴ αὐξητική τέ ἐστι 
καὶ ἐν ἐπιλόγῳ τετάξετρῃᾳῃ περιέχουσα τὸν χοινὸν τύπον" 

40 ἡ δὲ ἰδία τοῦ ἐν τῇ ὑποϑέσει χρινομένου προσῶπον χε- 
φάλαιόν ἐστιν ἴδιον τοῦ ὅρου. 4ιαιρεῖται, δὲ ἡ ποιότης 
τριχῆ, χατά τὸ τὸ παρὲληλυϑὸς καὶ ἐνεστὼς. .xal μέλλον, 
κατὰ μὲν τὸ παρεληλυϑὸς, τίς ἣν τὸν πρότερον βίον, 
xara δὲ τὸ ἐνεστὼς τὴν ἐπὶ τῆς ὑποχειμένης πράξεως ἐξε- 

18 ταζόντων ἡμῶν ποιότητα, κατὰ δὲ τὸ μέλλον, οἷον ric 

ἔσται φυγὼν καὶ τὸ παρὸν διαχρουσάμενος" τὴν δὲ κατὰ 
τὸ μέλλον ἐξέτασιν διχῆ. διαιροῦμεν, κατὰ τὴν ἀποτελου- 
μένην ἐχ τῆς τοιᾶρδε χρίσεως βλάβην ἢ ὠφέλειαν, σῇ μὲν 
κοινὸν καὶ εἰς ἅπαντας ἦχον δεικνύντες τὸ ἔγχλημα, δια 

/ 30 τε τῷ ἄλλα, καὶ ὅτι πολλοὶ τοῦτο μιμήσονται, πὴ δὲ de 

αὐτοῦ μόνον τοῦ χρινομένου, Ἢ γνώμη" καλεῖ γνώμην 

τὴν τοῦ πεπραγμένου αἰτίαν, τίνος ἕνεχα τόδε ἔπραξεν" 
οἷον ἀλλ᾽ . εἴπερ μὴ ἱεροσυλεῖν ἐβούλον, τίνος ἕνεχεν οὗ 
πρὸς ἰδιώτου παρελϑὼν οἰκίαν ἐλύστευες" «0 δὲ φεύγων 

25 χινήσει. χρῶμα συγγνωμονιχὸν, ὡς λαϑεῖν ἤλπιζον μᾶλλον. 
oH μέντοι κοινὴ ποιότης" ἢ κοινὴ ποιότης ποτὲ 

μὲν προηγήσεξαι τῆς ἰδικῆς ποιότητος , ποτὲ δὲ ἀδιάφο- 
pov ἕξει τόπον, xol ἢ xaO" αὑτὴν ἐξετάζεται, ἢ συμπε- 

πλεγβιένρρ. 

50 — — Περὶ τὼν εἰδῶν τοῦ ὅρου. 

«) Ὥσπερ δὲ" τῶν ὅρων * οἱ μέν εἰσι xav. ci- 

᾿ἅ Er Vol; VIL e. XVIII. p. 
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vnow , οἱ δὲ κατὰ κρίσιν ἃ xoi ἔτι τῶν κατ᾽ αἰχῆσὶν oí 
μὲν ^ ἁπλοῖ, οἱ δὲ xat ἀμφισβήτησιν" καὶ τῶν κατὰ 
κρίσιν ὁμοίως τὸ μέν v& ἁπλοῦν, τὸ δὲ διπλοῦν" τὰ μὲν 
οὖν ἄλλα ig ἑαυτῶν ἀδιαίρετα μένει τὸ δὲ χατὰ yr 

'σιν 3 διπλοῦν ὑποδιαιρεῖται τετραχῇ͵ εἰς τὸν ἀντονομά- 
ζοντα, εἷς τὸν χατὰ σύλληψιν , δίς τὸν ἐμπίπτοντα » καὸ. 
εἰς τοὺς δύο καλουμένους δρούς. 4 Τοῦ μὲν οὖν κατ’ 
αἴτησιν ἁπλοῖ παράδειγμα ὃ φιλόσοφος ὃ τὸν  τύραν- 
yov πείσας καταϑέσϑαι τὴν τυραννίδα καὶ τὴν δωρεὰν 

αἰτῶν" τὸ δὲ κατ᾽ ἀμφισβήτησιν τάδε᾽ ῥήτωρ εἶπε xa- 10 
τὰ. τυράννου λόγον! ἀκούσας δορυφόρος ἀνεῖλε τὸν τύ- 
ραννον, καὶ περὶ τῆς δωρεᾶς ἀμφισβητοῦσιν ἑκάτερον" 

τοῦ δὲ κατὰ κρίσιν ἁπλοῦ, ὃ τὸν εὐνοῦχον ἀνελὼν ὡς δ 

ἐπὶ μοιχείᾳ" τὰ δὲ τῶν διπλῶν Ἑρμογένης ἐχτίϑηαιν" ὃ 
μιέντοι κατ᾿ ἀμφισβήτησιν ὁ αὐτός ἐστι τῷ κατὰ πρόσω- 18 

στα διπλᾷ, διαφέρει δὲ ὁ xaro αἴτησιν ὅρας τῆς χατὰ αἴ: 
τησιν πραγματικῆς τῷ τὸν μὲν ὅρον περὶ τῆς ἰδιότητος 
ζητεῖν, τὴν ὁ δὲ πραγματικὴν περὶ τῆς ποιότητορ" καὶ ὅτι 
ἐν μὲν τῷ ὅρῳ περὶ τοῖ δοῦναι ἢ μὴ ἡ ζήτησις γίνεται, 

ἐν δὲ τῇ πραγματικῇ τὸ uiv ὕλως ὀφείλειν δοῦναὶ τινα 30 
δωρεὰν ἁμολόγηταιν περὶ δὲ τοῦ ποίαν τινὰ 7 ζήτησις 

γίνεται, οἷον εἴ τις ἀνελὼν τύραννον ἀξιαῖ τὴν οὐσίαν αὖ- 
τοῦ λαβεῖν, xci ὅτι. ἐν μὲν τῷ ὅρῳ ἀτελὲς τὸ πεπραγμέ- 
yov, ἐν δὲ τῇ πραγματικῇ τέλειον. Καὶ πρῶ τός γέ: 
"ἐστι" πρῶτος οὗ κατὰ φυσιχήν τινα τάξιν, ἀλλ᾽ ὡς ἔτυ- 35 
xe evroig “Ἑρμογένης παρέλαβεν. Τοῦτον ὁμοίως. 
— — | 

Mon. 8. Par. 2977, μέν sw. ὃ Par. 2926. xpi, ὦ 
Par. 2977. Mon. 8. φύσιν. 4 Mon, 8, et Par. 2977. add.: 
æsioßo δὲ καὶ τὸ διάγραμμα τοῦ σαφοῦς ἕνεκα" ῥητέον δὲ τοῦ ὅρου 

᾿ τὰ εἴδη ἐπὶ παραδείγματος ἅπαντα " ἔστι τοίνυν ἁπλοῦ κατ᾽ αἴτηα 
σιν ὅρου παρα. 5 ὃ τὸν τύρᾳννον --- ἀκούσας δορυφόρᾳρ͵ Mon. 
8. om, 6 ὡς Mon, 87 Par. 2977. om, Post μοιχείᾳ addunt; 
xai κρινόμενος qorov. S" 
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Ὅπερ ini: τοῦ στοχασμοῦ χανταῦϑά φησιν, dmi δεῖν 
παραλαμβάνειν τὰ κειράλαια" τὰ μὲν κατασχευαστικὰ τῶν 
ἡμετέρων, τὰ δὲ. τῶν ἐναντίων ἀνατρεπτιχά " διπλοῖς δὲ 

Ν χρησόμεϑα μόνοις τοῖς ἀγωνιστικοῖς" τῷ γὰρ πρός τι 1 
δ τῇ πηλικότητε πῶς ἂν διπλοῖς χρησαίμεϑα" ὃ μὲν γὰρ 
διώχων αὔξειν ἐθελήσει μόνον τὸ ἔγκλημα, ὃ δὲ φεύγων 
μειοῦν, οὗ γὰρ δήπου xol αὔξειν τὰ τοῦ ἐναντίου" ζη- 
τεῖταρ δὲ, πῶς ἂν ὃ συλλογισμὸς διπλοῦς παραληφϑ eg: 

τὴν γὰρ τῶν διπλῶν χρείαν αὐτὸς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ μόνος ἀνα- 

10 πληροῖ, εἴγε τῶν ὑπὸ τοῦ διώχοντος καὶ τοῦ φεύγοντος 
προτεινομένων περιληπτικός ἐστι" φαμὲν οὖν, ὅτι ὃ μὲν 

διώχων αὐτῷ χρῆται τὰ κοινὰ. περισκοπῶν ἑκατέρῳ ἐγ- 
᾿ χλήματι, κἀντεῦϑεν ἄμφω συνάγων, ὃ δὲ φεύγων ἐκ τοῦ 
ἐναντίου χωρίζων διὰ τῆς ἑκατέρου ἰδιότητος. Πάνυ 

4582 οὗτος" τῷ T6 διπλοῦς εἶναι, καὶ δύο περιέχειν ἐγκλή- 
/— ματα, καὶ ὅτι xüv TOUT ἀντονομάζει ὁ χρινόμενος, xoi 

ὅτι ἕν ἐστὶ τὸ πεπραγμένον, καὶ ἕν τὸ χρινόμενον πρό- 
σωπον, δύο δὲ τὰ ζητούμενα ὀνόματα. Τοῦτο ovwv' τὸ 

| συλληπζικὸν᾽ δηλαδὴ κεφάλαιον, ὅπερ κεφάλαιον οὐκ ὃν 

20 χεφόλαιον ἁπλῶς ὀνομάξει. 

τὰ f) Τρίτος ὃ κατὰ πρόσωπα". τὸν χατὰ ἀμ- 

φισβήτησιν λέγει διπλοῦν" ἔν μὲν γὰρ τοῖς κατὰ κρίσιν 

' διπλοῖς δύο μέν ἐστι πράγματα κρινόμενα, ὃν δὲ τὸ πρόσ- 

ὠσπον, ἐν δὲ τῷ κατὰ αἴτησιν διπλῷ, τουτέστι τῷ κατὰ 

25 ἀμφισβήτησιν, ἕν μὲν τὸ πρᾶγμα, δύο δὲ τὰ ἀμφεσβη- | 
|. τοῦνξτα πρύσωπα" οὗτος δὲ ὑποδιαιρεῖται τὸν τρόπον τοῦ- 

| τον’ ἢ γὰρ ἀφ᾽ ὧν néngoysv αὑτὰ τὰ ἀμφισβητοῦντα 

πρόσωπα γίνεταί 7 ἀμφισβήτησις, ὡς ὃ ῥηθεὶς ῥήτωρ 

xoi ὃ δορυφόρος καὶ ἀφ᾽ ὧν ἕτεροι μὲν πεπράχασιν, 

50 εἰς δὲ τοὺς ἀμφισβητοῦντας καϑήχει τὸ πεπραγμένον, 

ὡς oi περὶ ἱερωσύνης ἀμφισβητοῦντες, ἐνταῦϑα δὲ, εν 

καὶ δοκεῖ μηδέν τε πεπρᾶχϑαι , ἀλλὰ τῷ. μὲν πέπρακται 

τὸ ἐν ἱερωσύνῃ τὸν πατέρα αὐτὸν γεννῆσαι λείπει δὲ τὸ 
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ἐδιώτην ἀποθανεῖν, τῷ δὲ ἐκ τοῦ ἐναντίου “πέπραχται 
μὲν τὸ τέλος, λοίσεδι δὲ ἡ 7 ἀρχή. Ὑπὸ δυοῖν ἢ ἢ, πεπρα- 
γμένον" οἷον 0- μὲν ἦλθεν ὡς ἀποχτενῶν τὸν τύραν- 
voy, ὃ δὲ φεύγοντι περιπδσὼν ἀπέκτεινϑ , καὶ ἀμφισβη- 
τοῦσι περὶ τὸῦ γέρως. ᾿Ιστέον δὲ, ὡς ἐν τῇ ὁρικῇ στά- 5 

ge, pss οὔσης esi τῆς προβολῆς τοῦ «κατηγόρου, ày: 
TOVTO τῷ εἴδει διπλὴ γίνεται . κέχρηται γὰρ ταύτῃ καὶ 

ὃ κατήγορος χαὶ ὃ φεύγων, ἑκάτερος τὸ συνοῖσον αὐτῷ 

προβαλλύμενος, καὶ ταῖς ἄλλοις ὡσαύτως" τῇ δὲ πηλιχό- 
τηῖν xol τῷ πρός τι διπλοῖς ἑκάτερος αὐτῶν γρήσεται, 10 
αὔξων μὲν τὰ οἰχεῖα, μειῶν δὲ τὰ ταῦ ἐναντίου. Τί 
γὰρ τὸ ἐξειπεῖν. 'H προβολὴ τοῦ πρώτου ὅροψ" 
᾿δεινὰ ἔπραξας ἐξειπὼν τὰ μυστήρια" ὃ ὅρος" οὐχ ἐξεῖ- 

πον, οὐ γὰρ ἐφϑεγξαάμην" ὁ ἀνϑαρισμὸς, καὶ μὴν κατ- 
ἐνευσας" 0 αυλλογισμὸς ἔσον ἐρεῖ τὸ κατανεῦααι "τῷ. &- 15 

zv. Mera δὲ τὸ πρὸς τε xol τὰ πρὸ αὐτοῦ λοιπὰ 

κεφάλαια τὸ δεύτερον ἐμπίπτει ζήτημα ἐξ ἀντιϑέσεωρ ; 
ἀλλ᾽ QUx ἀμύητος οὗτος " καὶ λοιπὸν ἀνατρέχει εἰς τὸν 

ὅρον τοῦ δευτέρου ζητήματος φάσχων" ἐκεῖνος ἐμυήϑη, 
ὃ εἰς ϑεῶν ἱερὰ φοίτησας, ὁ παρὰ δαδούχου μαϑὼν χαὶ 30 

τὰ λοιπὰ ὡσαύτως" ἐκ τούτῳ δὲ τῷ δευτέρῳ συμβαίνει, 
τὰ μὲν τοῦ διώχοντος κεφάλαια τοῦ φεύγαντος γένε- 
σϑαι, τὰ δὲ τοῦ φεύγοντος τοῦ διώκοντος. 

y) Πέμπτον e: dog" àv μὲν τῷ κατὰ 7 σύλληψιν 
ϑάτερον τῶν ὀνομάτων OUX ἐπιδέχεται ζήτησιν" ὡμολό- 25 
γηται γὰρ, ἐνταῦϑα δὲ ἀμφότερα ἐξετάζεται, τίς τε ὃ 
χαϑαρὸς., καὶ τίς ὁ ἐκ χαϑαροῦ" xoi ὅτι ἐν μὲν τῷ 

ἀντονομάζοντι 'περὶ δύο ὑνομάτων γίνεται ἡ ζήτησις, ἀλλ᾽ 
ἀντογνομαζόντων" ἐν δὲ τοῖς δύο ὅροις τὰ δύο προηγου-᾿ 
μένως ζητοῦμεν ὀνόματα" καὶ τοῦ κατηγόρου τὰ δύο ἐγ--.80 
κλήματα ἐπιφέραντος χαὶ τοῦ φεύγοντος περὶ ἀμφοῖν. 

7 ον . Vol. VII. ιδ, 
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ἀντιλέγοντος . Ζητητέον δὲ, πῶς ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων δι- 

φιλῶν πανταχοῦ συμπλέχεσθαι κελεύει τὰ ξητήματα καὶ 

κεφάλαιον ἀντιτιϑέναε χεφαλαίῳ , ἵν᾿ O0 λόγος σφριγῶν 

εἴη". ἐνταῦϑα δὲ διαστέλλει τὰ ζητήματα" φαμὲν οὖν, 

δ ὡς ἐπὶ μὲν τῶμ ἄλλων φυσικὼς ἄμφῳ συνεπέπλεχτο τὰ 

ζητήματα, ἔνϑεν xol τὰς ἀποδείξεις xarà συμπλοχὴν 

προάγειν ἀναγκαῖον ἐδόχει;' ἐνταῦϑα δὲ κεχωρισμένων 
φύσει τῶν ζητημάτων, xal οὐδὲ εἰς τὴν ἀλλήλων' συν- 
τελούντων κατασχευήν" ἀφ᾽ οὗ καὶ δύο ὅροι χαλοῦνζρι, 

40 ἵνα μὴ ἀσάφειαν πολλὴν xoi σύγχυσιν ποιῶμεν τὰ xt- 
χωρισμένα μιγνύειν βουλόμενοι, ἰδίᾳ κατασχευάζομεν ἔχά- 
τερον" εἰ δέ τί ἔστι τοῦ δευτέρου ζητήματος ἐν τῷ προ- 

τέρῳ δεόμενόν τινος κατασχδυῆς, τῷ κατ᾽ ἐπαγγελίαν 
χρησόμεϑα σχήματι" τέως μὲν αὐτὸ διακρουόμενοι, μικρὸν 

945 δὲ ὕστερον περὶ αὑτοῦ λέξειν ἐπαγγελλόμενοις 

Περὶ ἀντιλήψεως. 

α) H δὲ ἀντίληψις" τὴν τέχνην ἡ ταυτύτης ἐλέγ- 

χει" τὸ γὰρ μὴ διωμένον ἐπὶ τῶν αὑτῶν, ἀλλὰ »ὺν μὲν 
οὕτως, νῦν δὲ ἑτέρως γινόμενον ἄτεχνον" τρία οὖν ταῦ- 

20 T« xa ἑχάστην διαίρεαιν τῷ τεχνογράφῳ παρατετήρη- 

. ἢ τῶν χεφαλαίων ἀπαρίϑμησις , 7 περὶ ἑκάστου 
— καὶ τρίτον, ἡ τῶν εἰδῶν ἐπίσχενις, ὅπερ. ὡς 

κὰν τοῖς ἄλλοις χἀνταῦϑα ποιεῖ. Τρίτην δὲ τὴν πρα- 
γματικὴν ἔταξεν Ἑρμογένηρ, τῶν στάσεων τὴν τάξιν 

25 ἀπαριϑμούμενος" vũv δὲ τὴν ἀντίληψιν τῆς πραγματι- 
, κῆς προέταξεν" ἐχεῖ μὲν γὰρ. ἐχ τῆς διαιρέσδως τῶν 
χεφαλαίων ἡ may ατιχὴ ἀνέχυπτεν, ἐνταῦϑα δὲ, ἐπει- 

δὴ τῶν χεφαλαίων ἢ " διαίρεσις γίνεταε, πολλὴ δὲ ἡ κοι» 
᾿νωνία τοῦ ὅρου πρὸς τὴν ἀντίληψιν dv τοῖς κεφαλαίοις, 
40 μετὰ τὸν ὅρον εὐθὺς ταύτην ἐπήγαγεν. | 

8)'H προβολή. Ζητητέον, * τί δήποτε à» τῷ 

1 Cfr. Vol. VII. c. XIX. 9. 

- 
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στοχασμῶ τὰ' μὲν às ἀργῆς ἄχρι τέλους, ἅπερ ἐστὶν 
ἢ προβολὴ, πέμπτην ἔλαχε τάξιν ἐν τοῖς κεφαλαίοις, ἢ 

δὲ προβολὴ πάντων προηγεῖται: τῶν χεφρωλαίων" φαμὲν 
οὗν, ὅτι ἐν μὲν τῷ στοχᾳσμῷ ἕτερον μὲν͵ τὸ πεπραγμέ- 

vov, ἕτερον. δὲ τὸ χρινόμενον καὶ τὰ πεπραγμένα ἀνεῦ- 5 
ϑυνα, ὥστε τὰ ἐγκλήματα κεχωρίσϑαι τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς 
ἄχρι τέλους. ᾿Δνάγχη οὖν μετὰ τὴν διΐγηαιν προτεί- 
ψεῖν τὸ τοῦ ἐγχλήμ ματος ἄνομα , οἷον ὅτι παραπρεσβείας 

αὐτὸν πρίνω ἢ ἀσεβείας". πὼς & iv toig πεπραγμένοις . 

^ 

καὶ τῇ διαιρέσει διεξερχόμεϑα, εἰδεῖεν οἱ διχασταὶ, ὃ vi 10 
σίοτέ ἐστι τὰ ἐπαγόμεναν ἔγχλημα' ἐν δὲ ταῖς λοιπαῖρ' 

στάσεσιν αὑτῶν τῶν πεπραγμένων εὐϑυνομένων, ὅταν 
᾿ τὴν διήγησιν διεξελϑόντες τὸ ἔγχλημα φράξειν δεηϑῶς-. 
pev, πάλιν ἀνάγκη τὰ πεπραγμένα λέγειν, εἴγε συμπλέ- 
κέται τῷ ἐγχλήματι καὶ αὐτὰ dort τὰ εὐθυνόμενα" ταῦ- 15 
τά δ᾽ ἐστὶ. τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἃ προβολὴν ὄνα- 
μάζομεν" ἔστε δὲ ἣ προβολή οὐ διήγησις, ἀλλὰ φάσις 
ψιλή" εἰ δὲ μὴ, δύα ἔσονται διηγήσεις, ὅπερ ἄτοπον... 
Té δὲ μόριον τοῦ διχαίου" ὥσπερ 7 ἀντίληψις ἢ ἢ" 

ἀπὸ νόμου 7] φύσεως ἢ τέχνης 7] τινὰς τῶν τοιούτων 20 

ἔχει τὴν ἰσχὺν, αὕτω καὶ τὰ “μόριον τοῦ δικαίου ἐξ ἑνὸς 

τούτων λαμβάνεται, ὥσπερ ἐν παραγραφικοῦ μοίρᾳ" inc? | 
γὰρ ἡ ἀντίληψις ἐξουσίαν μὲν προβάλλετας, καὶ τυραν- ᾿ 

y . 
γικωτέρα nog εἶναι Ooxei* τὸ δὲ ἰσχυρὸν τοῦ παντὸς λό- 
yov ἐνταῦϑα ἔστηχε, διὰ τοῦτο τὸ μόριον τοῦ δικαίου 28 
παρείληπται, ἵνα καὶ τὸ ἰσχυρὸν ἐν ἀρχῇ προβαλλώμε- 
ϑα, καὶ τῷ εἶναι ἁπλούστερον αὑτῷ καὶ ἀχατάσχευον 
τὴν àx τῆς ἀντιλήψεως ἀποφεύγωμεν᾽ βλάβην. Φύσιν. 
δὲ , ἀντιλήψεως τὸ κεφάλαιον ἔχον οὐχ ἐκλήθη: ἀντίλη- - 

wis , ἐπεὶ διαβολῆς ἕνεκα προτείψεται, οὐ πᾶσαν τὴν ἐξ: ὅ0 

ουσίαν προβαλλόμενον. Διαφέρει δὲ τοῦ παραγραφικοῦ, 

2 Vol, VIL. c. | ! nu 
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ὅτι ἐχεῖνο μὲν διαβολῆς μόνης ἕνεχα. παραλαμβάνεται, 
τοῦτο δὲ τὸ μέγιστόν ἐστι τοῦ παντὸς ἀγῶνος, χαὶ ὅτι 

- ἐχεῖνο μὲν ἀπό τινος λαμβάνεται τῶν περιστατιχῶν, 
τοῦτο δὲ, ἀφ᾽ ὧν χαὶ ἡ ἀντίληψερ" τὸ δὲ εἰ μὲ δεῖ ἐπὶ 

5 τούτοις χρίνεσϑαι ἀμφιβόλως μὲν προενήνεχται" ἔστε 
δὲ ἡ ζήτησις ὡς ἀπὸ τῶν διχαστῶν, εἰ δεῖ ἐπὶ τούτοις 
κρίνεσθαι" oU γὰρ ὁ φεύγων ἀμφιβάλως αὐτὸ προχομί- 
σει, ἀλλ᾽ ὡς ὁμολογουμένως, οὐ δεῖ χρίνεσϑαι λέγων. 
Tó πρόσωπον᾽ τοῖτο οἱ νεώτεροε σαφέστερον ὀνομά- 

40 ξουσιν ὁρικὸν παραγραφικὸν ἐχ προσώπου" ὁρικὸν μὲν, 
ὅτε' ὁρίζομεν" οὐδεὶς ζωγράφος δημόσια ἀδικεῖ» παραγρα- 
φικὰν δὲ, ὅτε χαϑάπερ τὸ μόριον τοῦ διχαίου χαὶ τοῦτο 
διαβολὴν ἔχει τοῦ ἀγῶνος" τὸ δὲ ἐκ προσώπου σαφές" 
τὴν γὰρ διαβολὴν ix τοῦ προσώπου ποιούμεϑα, ζωγρά- 

45 gov φάσχοντες" τὸ δὲ χεφάλαιον τοῦτο ἐμπίπτει, ὅταν 
ἀσϑενὲς καὶ ἐδιῳτικὸν 1 τὸ πρόσωπον, ὡς ὃ ζωγράφος" 
ἐπὶ δὲ τῶν ἐγδόξων προσώπων xal ἐν ἀρχαῖς ἐξεταξομέ- 

νων ovx ἐμπίπτει, οἷον πόλιν συνεχῶς ἀφισταβμένην στρα- 
τηγὸρ κατέσκαψεν" ἀπέστησαν οἱ σύμμαχοι, καὶ χρίνεται 

20 δημοσίων ἀδικημάτων, av yag ἕξει πως ἐκ τοῦ πρησώπου 
παρογραφικῷ. χρήσασϑα: ὃ στρατηχός . τῷ μέντοι ἀπὸ 
πράγματος παραγραφιεχῷ, τουτέστι τῷ ' μορίῳ ToU δικαί- 

ου, χρήσεται. 
γ) Ὁ ὃ ὅρος. ᾿ϑέσπορ τὸ νμῴριον 3 τοῦ δικαίου, οὔ- 

85 τω xol τὸν ὅρον ὁριιὸν, παραγραφικχὸν ἐχ πράγματός 
τινες ἐκάλεσαν" τὸ μὲν γὰρ μόριον᾽ τοῦ δικαίου πρὸς τὴν 

- προβολὴν φερόμενον φησὶν, ὅτι οὐκ ἐπὶ ξωγραφίας δεῖ 

κρίνειν" τὸ δὲ ἐκ τοῦ προσώπου παραγραφικὸν, ὅτε οὐ 

δημοσίων ἀδικημάτων ζωγράφον δεῖ κρίνειν" τὸ δὲ ὁρι- 
,$0 χὺν, ὅτε ei δὲ καὶ χρίνεται ζωγρᾶφος δημοσίων, ἀλλὰ 

τοῦτο OUX ἔστι δημόσιον , χαὶ συμπλέχεται ἀλλήλαις τὰ 
— — - 

9 Vol. VII. tg. M 
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τρία ταῦτα To) φεύγοντος ὄντα" τὸ δὲ xsqiAnioy τοῦα 
το ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐμπίπτει" ὅ τι γὰρ ἂν 4 τὸ ἀδίο 
κημα, ἔνεστι τὸ μεῖζον ἐπινοεῖν καὶ ἐπαναβαίνοντας λό- 
yeu, ὡς εἰ τόδε ἐπεποιήχειν, τότε ἂν ἀσεβείας ἐχρινό-": 

pn ἢ προδοσίας" ἔνίοτε δὲ xal ἐλλείπει, ὅταν συγγενὲς δ 
7 καὶ λίαν πρόσφορόν τὸ πρᾶγμα τῷ ἐπιφερομένῳ ἐγ- 

κλήματι; ὡς ἐπὶ τοῦ τὴν πόλιν χατασχάψαντος στρατη- 

γοῦ" ov γὰρ δύναιτ᾽ ἂν λέγειν , ὡς οὐχ εἴη δημόσιον 

ἀδίκημα f tüv συμμάχων ἀπόστασις" γρὴ δὲ εἰδέψαε, 
ὡς ἐπειδὰν ἐμπέσῃ, μὴ ἐκ τοῦ ἐλάττονος, ἀλλὰ τοῦ μεί- 107 
Covog πειρᾶσϑαι ἀνατρέπειν τὸ ὄγχλημα" οἷον “Δλκιβιά- ὁ 
δης κωμάξων ἐπὶ τοὺς ἐριὰαχοσίους ἐβόησεν, ὦ γενναῖοι," 
καὶ κρίνει αὑτὸν Κλέων ὕβρεως" e£ γὰρ διὰ τοῦ ἐλατ- 

τόνος διαλύειν πειρῷτο τὸ ἔγχλημα λέγων, τηνικαῦτα [8 
δεῖ κρίνεσϑαι ὕβρεως, ἡνίκα λοιδορησαιμέ τινα, ἢ δια- 15 

βάλοιμι, λάϑοι dv αὑτὸς ἑαυτὸν ̓  χατιιδικάζων ἐπὶ τῷ 
,μείζονι" μεῖζον γὰρ δήπου τὸ ἐν χώμῳ προπηλακίζϑιν, 
τοῦ κοῦφα διαβάλλειν καὶ λοιδορεῖσθαι" ἀπὸ τοῦ μείζο- 
γος οὖν χρὴ λέγειν, ὅτι ὕβρεως χρίειν δεῖ τὸν πληγὰς 
προστριψάμενον , τὸν χιτῶνα διαῤῥήξαντα xoi τὰ τοι- 20 
αὗτα. ^ 

δ)" Ἔπεται οὖν. Παρῆκε τὸν ἀνϑορισμὸν, *inu- 
δὴ τὰ κεφάλαια πρὸς ἀπόδειξιν ὀπεύδει" τὰ δὲ συμπερά-. 

σματα τὰς. ἀποδείξεις ἔχει" εἰ οὖν ὁ συλλογισμὸς συμ- 
πέρασμα ἔστι τοῦ; ἀνθορίσμοῦ, εἰχότωρ χυριωτερός ἐστι 25 
γερὸς τὴν. χρῆσιν" καὶ μίὰ δὲ φύσις ἀνϑορισμοῦ “καὶ συλ»- 
λογισμοῦ" κοινὴ γὰρ ἀμφοῖν ἢ πρὸς τὸν ὅρον μάχη, 
εἰ καὶ διάφορος τῇ χρήσει τῶν ἐπιχειρημάτων" ἔν μέν- 

TOL τῇ ὁρικῇ στάσει καὶ τὸν ἀνϑορισμὸν παρέλαβε, προ-" 

ηγούμενα γὰῤ ἣν bei τάδε τὰ. χεφάλαια,᾽ , διὸ καὶ ἐξο- 30 
δικώτερον τὴν τούΐων ἐξέξασιν ἐποιήσατο. Καὶ ἐπι- 

4 Vol. VII. t9. 
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χεερήσει" ἐπιχειρήσει δι᾿ ἐπιχειρημάτων καὶ ἐργασιῶν 
xal τῶν ἄλλων τῶν tig ἀπόδειξιν συντεινόντων. 7 νώ- 
pu νομοϑέτου" ὃ αὕτη ἐμπίπτει, ὅταν ἀπὸ νόμου 
λαμβάνηται ἡ ἀντίληψις" ἂν δὲ ἐξ ἔϑους ἡ ἀντίληψις 

$ ἦ, ἀνεὶ τῆς ToU: νομοθέτου γνώμης τὴν πολιτείαν, ἐν E | 
τὸ ἔϑος, ἐξεταστέον". ἂν δ᾽ ἀπὰ ύσεως, τὴν φύσιν αὖ- 
τὴν καὶ τὰς ἐντεῦϑεν gyayxeg, ὡς μηδέποτε ἀργὸν͵ ἡμῖν 

τὸν τοῦδε TOU ᾿χειφαλαίου γεῤέσϑαι τόπον. ᾿βιπίπτει 
δὲ ἡ γνώμη τοῦ νομοθέτου, ὡς ἐν τούτῳ -γεωρχὸς qu- 

10 λοσοφοῦντα τὸν υἱὸν ἀποχηρύττει, εὑρίσχεται γὰρ νόμος 
ὃ λόγων, ἐξεῖναι τοῖς πατράσιν ἀποχηρύττειν τοὺς παῖ- 

δας. Ἢ πηλρκόξης" ἱστέον, ὡς ἐν oig μὲν μὴ συμ- 
βέβηκέ τι καχὸν, οὐχέτι τοῦ χατηγόρου αὔξοντος τὸ ἔγ- 
κλημα διὰ τῆς πηλιχότητος καὶ τοῦ πρός τε, οὗ “ἔ;πὸόυ- 

15 δάσει καὶ ὁ φεύγων μειοῦν αὐτό. “Ὅπου. ys οὐδὲ χρίνε- 
ὄϑαι ἐπὶ τούτῳ ὅϑεν ἀνέχεται, ὡς 0 .Αλχιβιάδης γρα- 
ας ἐν ἐχπώμασι τὰ περὶ. Σικελίαν" oi γὰρ ἐρεῖ, ὅτι 
ἔλαττον τοῦτο τοῦ προδοῦναι φρούριον" ἐν οἷς δὲ συμ- 

βέβηχέ τι, ἐν τούτοις καὶ ἢ μείωσις χώραν ἔχειν ᾿Ομοί- 
20 ὡς δὲ xol ἐπὶ τοῦ πρός τι, ἐν οἷς μὴ συμβέβηκέ TL ἅτο- 

πον, ὡς ἐπὶ τοῦ γεωργοῦ φιλοσοφοῦντα τὸν υἱὸν ἀπο- 
χηρύττοντος, ἄτοπον εἰ ὁ διώχων παραβάλλοι τὸν φεύ- 
γοντὰ τῷ μεϑύοντι καὶ κυβεύοντιε, καὶ τὰ πατρῷα κα- 
ταφογόντι. ᾿Ιστέον δὲ, ὅτε τοῦ παντὸς ἀγῶνος διῃρη- 

45 μένου χατᾶ γε τὸ πρόσωπον xei τὸ πρᾶγμα, καὶ τοῦ 
|. μὲν προσώπου ἐν τῷ προσώπῳ χαϑεστῶτος , τοῦ δὲ πρα- 

γματος ἐν τῷ ὅρῳ, εἰκότως πρὸς ἐχεῖνα χαὶ ὃ συλλογι- 
σμὸς καὶ ἡ πηλικότης καὶ τὸ πρός tt φέρεται, πὴ μὲν κατὰ 

τὸ πρόσωπον, πῆ δὲ χατὰ τὸ πρᾶγμα. Κατὰ μὲν οὖν 
50 τὸ πρόσωπον ὃ μὲν" συλλογισμὸς, ὅτι οὐδὲν διαφέρει, 

ἂν τὲ ζωγράφος ἂν τὰ στρατηγὸς ἀδικῇ ἡ δὲ πηλικό- 

5 Vol. VII. xf. xg. ! V 1 
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τῆς, ὅτι Ug ' ἑνὸς ἐδιώτου ἡ πόλις πᾶσα big χίνδυνον 
ἐμβέβληται" τὸ δὲ πρός τι, ὅτι καὶ αἴσχιον ὑπὸ ζω- 
γράφου ταῦτα παϑεῖν ἢ. στρατηγοῦ" νῦν δὲ πρὸς τῷ 
κακῶς παϑεῖν καὶ αἰσχύνην ὠφλήκαμεν᾽ κατὰ δὲ τὸ πρᾶ-- 

γμα ὃ μὲν συλλογισμὸς , ὅτι ἴσον ἐστὶν ἀδίκημα, τεῖχος 5 
καϑελεῖν, χαὶ διὰ πινάχων γραφῆς τοὺς ἐμπόρους ἐλαύ- 

νειν" ἢ δὲ πηλεχότης , ὅτι τῶν ἀναγκαίων σπαγίξοντες 

λιμῷ τάχα ἂν παντὲςρ διαφϑαρείημεν, τὸ δὲ πρός τι, 
ὅτι μεῖζον τοῦτο τοῦ. προδοῦναι τριήρεις ἢ τείχη, τὰ 
μὲν γὰρ ἴσως ἀνακτηϑεῖεν, τοῦτο δὲ αὐτὰ διαφϑείρει 10 
τὰ σώματα. Τὰ onm ἀρχῆς". ἐπὶ γὰρ τοῖς αὔξητικοῖς 
παραλαβεῖν αὖϑις τὰ πεπραγμένα δεῖ,. ἵν᾿ ἔχοιεν ἐφ᾽ 
ὅτῳ r7 αὐξήσεις ἐρείδοιντο. Πρὸς ἃ ἡ ἀντίληψις. 

ἰστέον, ὅτι τετραχῶς λαμβάνεται ἡ ἀντίληψις, κατὰ vó- . 
μον, ὡς 0 τὸν τρισαριστέα μοιχὸν ἀποχτείνας, τὸν γὰρ γα- 15 
pov φησὶ τὴν ἐξουσίαν δεδωχέναι" κατὰ ἔϑος, ὡς μετὰ 
τὰ ἐν , Χαιρωνείᾳ Φίλιππος ἀπέστειλε πρὸς ᾿Α'ϑηναίους 
αἵρεσιν διδοὺς, ῆ τοὺς δισχιλίους λαβεῖν αἰχμαλώτους, 
ἢ τοὺς χιλίους νεχροὺς ἀνελέσϑαι πρὸς ταφήν ἔπεισα 

4ημοσϑένης ἑλέσϑαι τοὺς νεχροὺς, ἀπέχτεινε Φίλιππος 20 

τοὺς ζῶντας , καὶ xQiveras Δημοσϑένης δημοσίων ἀδι- 
κημάτων ὑπὸ Αἰσχίνου" τὸ γὰρ παρ᾽ .4ϑηναίοις ἔϑος 

προβαλεῖται ὃ Δημοσϑένης, τὸ τοὺς βουλομένους παρ- 

ἐέναι xoi συμβουλεύειν τὰ δοχοῦντα' τρίτον τὸ κατ᾿ 
τέχνην, ὡς 0 ζωγράφος" τὴν γὰρ ἐχ τῆς τέχνης ἄδειαν 25 

προβαλεῖται" τέταρτον κατὰ φύσιν, ὡς «Αἰσχίνης μετὰ 

τὰ ἕν “Χαιρωνείᾳ. | ἕπεται Δημοσϑένει δακρύων, καὶ κρί- 
γεται ὑπ᾿ αὐτοῦ ὕβρεως, φύσις γὰρ ἀνϑρώπῳ, φησὶ, τῶν 

δαχρύων “τὴν ἐξουσίαν χορηγεῖ" χρὴ “δὲ τὴν ἀντίληψιν 

μὴ γυμμῶς καὶ ἀναφανδὸν οὕτως εἰσφέρειν τυραννιχῶς ao 

τῆς ἐξουσίας ἀντιλαμβανομένους, ἀλλὰ πλαγίως μετὰ 

τινος προσχήματος, καὶ οἷονεὶ ϑεραπείας καὶ προχατα- 

στάσεως" ἢ τὸν νόμον ἐγχωμιάξζοντας πρότερον ὡς φε- 

4 
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λόνϑρῶπον, ἢ τὴν πολιτείαν, ἧςπερ τὸ ἔϑος, ἢ τὴν τέ. 
χνην ἢ τὰς τῆς φύσεως ἀνάγκας προϑεωροῦντα, χαὶ 

οὕτω τὴν ἀντίληψιν ἐπιφέροντα. Εἰ ἐγχωρο ἑη" δο- 

κεῖ γὰρ ἀναίσχυντον τὸ ἄντιχρυς λέγειν, ὅτι OUX ἔξεστι 
δ φανερᾶς οὔσης τῆς ἐξουσίας, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῆς ἀπὸ 

τοῦ νόμου καὶ τῆς φύσεως ἐξουσίας" ἐν δὲ τῇ ἀσὸ τοῦ 

ἔϑους καὶ τέχνης δυνατόν" ἔνστασις οὖν ἐμπίσεει ἐπὶ 

τούτου" γέος πλούσιος ὑποπτευϑ elg τυραννήσειν τὴν ἑαυ- 

ζοῦ πᾶσαν οὐσίαν κατεπόντωσε" κρίνεται βλάβης εἰς τὸ 
40 δημόσιον. * | ͵ 

Περὶ τῶν εἰδῶν τῆς ἀντιλήψεως. 

Ἔν τοίνυν ταῖς τοιαῦεαις" ἐν γὰρ ταύταις 
ταῖς συμβεβηχός τε ἐχούσαις, ὡς φασὶ τινες, ἐλλείπει τὸ 

δριχὸν παραγραφιχὸν ix τοῦ πράγματος, οὗ γὰρ ἔνεστι 

45 λέγειν, ὡς ἡ ἀπόστασις τῶν δυμμόχων ovx ἔστι δημό- 
σιον ἀδίκημα. Ὕπεστιν οὖν τὸ παραγραφικὸν, οἷον ἐφ᾽ 
οἷς ἕτεροι πεποιήκασιν ov δεῖ Με χρίνεσθαι.. ᾿Ιστέον 
δὲ, ὅτι τοῦ παραγραφιχοῦ τούτου εὐκαιρότατός ἐστι 
τόπος μετὰ τὴν πηλιχύτητα καὶ τὸ σιρός τι, ἄχμαξοντος 

20 ἤδη τοῦ κατηγόρου ἐν ταῖς αὐξήσεσι" τὴν δὲ δύναμιν 
τοῦ χεφαλαίου pacte Δημοσϑένης ἔν τῷ ὑπὲρ Κτη- 

 σιφῶντος παρέστησεν, ἀντιληπτιχοῦ τινος ἐμπεσόντος | 

αὐτῷ, ἐπειδήπερ «Αἰσχίνης ἡτιᾶτο ix τῶν συμβεβηκότων 
τὴν ἀημοσϑένους συμβουλίαν, ὡς πολλῶν αἰτίαν τῇ πύ- 

25 λει συμφορῶν γενομένην, ἅπερ. ἐχεῖϑεν λαβὼν ó "Eguo- 
γένης τῇ τεχνολογίᾳ ἀντέϑηκε" xol μὴν καὶ Θουκυδίδης ! 
ἐν τῇ Περικλέους δημηγορίᾳ μετὰ πολλοῦ ἀξιώματος 
παρέλαβεν αὐτὸ, xai γὰρ ἐκεῖ ἀντιληπτιχὸν ἤν τὸ ὅλον, 

αἰτίαν ἔχοντος Περικλέους, ὡς πεπείκότος τὸν δῆμον 

$0 πόλεμεῖν οὐχ « ἐν συμφέροντι . συνέβη γὰρ ἐντεῦϑεν δηω- 
DEL 

6 Quae sequitur seetio, ; inter Àldina scholia p. 626. exstat. 
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ona ἣν: γῆν" ^ φ᾽σὶ γοῦν 3" ὐὑμεῖδ' δέ μήτε ὑπὸ τῶν 
Φοιῶνδε᾽ πολιξὼν tera yéo e^t καὶ ἑξῆς" ἱστέον. Ol; ὅτε 
nta iiv λὲγειλ dvog Vw πρᾶγμα ζητούμενόν : ἔσει, δαὶ 
zy" πρόσωπον τὸτχρινόμουδιιν diio δὲ, ἔνϑα δύο nba 

γμαθα᾽ pour ami: δύο φὰρ' ἀνειλήψειρι: "doy ἄγεν δ! 8 
xe &o* viv d Ad e y^ κατὰ φύσιν μὲν δ πρόνετάχϑαι 

τῶν ἄνλὼν weiposkowy,. — yap. O^ xprbópetyec 7t 00 
τῆ δοαπολονίαῃ διαβάλλει. τῆν, κοφηγϑϑίανν δυνατὸν δὲ 
τς — nuſo nitbiyorb: τέλεὶ τεϑῆνας; ^ Kus. ὅλως 

dv. πρδοδὸν ἀψισέτάλῷ «τὸ δὲ ἐπὶ tivi pé uoiveie id 

— ἐστον "διπλοῦ. ἀνθ ̓ ἀνλοῦ τοῦ᾽ “παῤογϑαφελοθ 2 
» névanss τι ὃν. TU τσεαύτοες ᾿ χώραν φησὶν Eger 

| τὸ. xg aav. neo rob. ̓ἀντιθετικοῦ; τουτέστι vodnorb* 

supo sor ola ye δεδιπρύτερον. ἐὸν "ἀκρυστὴν onoytyis 
65s; olor, ὃ ὅστε ἡγνύουν, καὶ: οὐδδὶς ἃ ἀῤθρώπωνοϊδε ἐὸ c 
μέλλον: y «dà τότενέἐπαγαγεῦν χρῶμα δ οὐδὲρ' ἔτερόντεοξινῳ 
ἢ" αἰτία TOV προιχϑένερῃ", rod oia dieng iore oor iris 

ATI(USEQUg ) 8. πεπρωλμέψαν φέρετοίον. dipole AE αν ap 
ἀρεϊθεσιρικροβο «ᾳαεοιϊποῦιντετροξμόνου jvlpro Cebu: Μὸν 
SEQ Bt vk qi Gin) aer, * vi rA Ae oso irri φῶνυἐματόρων 18 
TOUJES o sERTLOFO 200. ,, d Qulco Wpre gk db opegls 097. πωρεραγβῥένου 
μόνοι μἀποβογεῖσίκος sdarenihis jsorrua Sd vroQ Nero jc jar 
sog, papricrking ee) υχεοίῃδινονοὺς ἐμπόσῥας, qéOE9 vais: 
»ἀξωῤ ynuy5 pesodiro τοῦ ἀν τελόρττεαῦ" ay woD-eytvdet Us 
x08 : T (Ü wj» S0; py y9 ἀμογιζτὸν 5  Oxzeg iücoAey piv ἄγεν τοῦ 25. 

&moflefhrxodag? og provi δὰ 
ἀλλὰ sa sip n ih. ἀλλαχοῦ xài ox toni iy» gi ,oxer 
ex a: dy: δέον epa. δόξῃ τῷ ῥήτσοι C geotb D3még τοῦ. 
σῳρλγκωμανικοῦτεᾷῖ ἀνταθ δοκῇ magtéyopiév os. nano Nie 
qyolsibo dad ἀκτεϑετιχοῦ τὸ συγχαωμονικὸν' niritiw3 otii 30 
q'auan;i ὡς δέεραμ. μὲν τὸ δοκῇ αντεϑέσει ἀνγχνωρόνιΣ 

4 Thuc. II. 64. cfr. Vol. IV. p» 688. Vol, Vai. ὦ, XX fine. 
Ahetor. V.. | 21 
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/ 



3 MAXIMQY TG: 300 Y40Y 

κὸν, ἕδερον δὲ τὸ ἐδίᾳ͵ τατζῤμενρν" ἡ “μὲν. γᾷρι ἀγχίϑε. 
σις mQOg τὸ πεπραη μέτον g'émseau τὸ δὲ, συρχνωμονιχὸν, 

ie. εἴρήται, ὑπὲρ τοῦ ἀποβεθιριότρᾳ ἐστί, x6 bai px 
ἀνείϑεσις “ἀεὶ ἐμπίπεει. x1, ἀντρλήψδος xri dd συχχνωμο- 

8 — ,OUX ἐμπίπτει, εἰ μὴ — Ae orae 'ἀποβεβηκό- 

τος. ἦ 394016 * di» "Et; φασὶν ̓. ὅτρι ἀμ σεάτιχοῦ 2 ἐμ- 

ainravcos — ἀντεϑετεχοῦ, οὗ δύναται ἐμπέᾳεειν,. τὸ ,Ovy- 

γνωμροψικὸν,, τὴ, μὲν. x€Q τἑχάύσιρα S TO- 0€. φχομαιοψικπου 
gai χὰ “πεπραγμένον. ἀλλᾷ ρα μόν, ἅτε: urætos «ρὶ 

4 ἃ ἀμφόξερρ ἐμρείπιτειν, oi yàg ἐπὸ voli αὐτοῦ ogeégosrras, 
' ἄλλᾳ τὸ μὲν, ἀμεστατικὼν “πρὸς τὰ πεηψαγμέριοοι,. τὸ δὲ 
Surgit own, eg EDX TQ νπρὸς΄" τὸ: orto fing *: "οὐδὲν 

οὗν. Tid yvyréiedaen καὶ émevototr. chixs Ayer gà: Jté- 

aeyuévov — vÓÀ καὶ ἀχούσίαν εἶχα τὸ τὸ σεργῆεῥδ,» 

15 zac «οἱοϊφεέον. 0À,. ὕει:  Gvyyvapawikotk TOU ἀκτοϑετεκοῦ 
ἐμαίκτημξον. οὐχ ἐμίηται πὸ συγγκωμονικόν" ἢ γὰρ σὺγ- 

χνώβηχἤδξ) dyeníog gibst, 3 ἐχ- "βιαίου αάϑους " £i μὲν 
quu. oy Mole «tio adire , περιττὸν, τὰ. —X —X 
—XX sols 

20 μάλλον ἔμασεν. δίδωσιν, 57r v0. αἴλλὸν yy MODE ἃ 
δὲ ὄχ. αν ον. παϑοιίς διαδϑήναοσι λέψει ̂  ῳσξοιοτἔρωπος: ἢ ἢ 

Died? x ποδλφομιλλουτοὺ δυνήσεται wóxoaqer $qiovy« 
, 9p * Api 7 ἀρτὦτοι ἡγνόηπια (τὸ ῥρέλλχεν, sépnpagex 
diOuqup Vo οδὶ ἄρα ἠδεετεὰ x6 o1. οδλρονδι ἐποίει ond. 

25 Aa. tero "Aéyen- dvor * v&kvgarg^ eyayorpxasiy ἡ urs 

C& Mig — dqiow- ari πανέως. ἐπαίδρ, 'χαὶ οὔκ qv iv 

/ αὑτῷ͵ πϑιῆσαι —B ἼΕτι φασὶν, cta f avi ru δοκεῖ τὸν 
χεχρημέμον ̓ αὑτῷ τὸ ̓ συγγνωμονικὸῤ, v. εξ, ἐξ 4 ἀπορίας —2 

καιρλογιοῶν: ἐπ᾿ αὐτὸ ταταφεύγόντα, OX ovx ἐπεατή- 
80 pauog. αλλ᾽ - eur Jove. τεχμήριφι. Παραμυϑησάμεϑα οὖν 

τὰ τοιοῦτον, ἐπὶ τὸ καϑαλοὺ εὸν λόγον ἀνάγοντες, ὅτ᾽ 

1 

iif “-τὐτοανικεῦ," 



ZXO0AlA EIS XTAZEIX. 823 

τὴν ἀνϑρωπεὶαν ὑπερβαίνει quon 7» γνῶσις τῶν μελ- 
λόνξων, καὶ ὅτι ϑείας φύσεως τὸ προειδέναι τὸ μέλλον" 

ἢ καὶ wg «Αἰσχίνης, QU προφανῶς, λέγων," ὅτι nóng 

ἑτέροις εὐσχήμοιρ. ὀγόμασι τοῦτο δηλοῖ, «φησὶ γὰῤ, τὰ 

ἃ 3jx0UVOG y τοῦτα. ἀπήγγειλα, , ἅπερ ἀχήχθα, ταῦτα εἶπομ". t 
uet ye ouis δέ" καὶ yàg " ὃ “Δημοσϑένης. μετὰ πολλοῦ, 
ἀξιώματος αὑτὸ παρέϑετο ἐν τῷ * negl στεφιανου: οὗ 

γάρ. ἡγνοηκέναι τὸ μέλλον. ὡμολόγησεν, ᾿ οὔτε εἰς ouys 
γνώμην κατέφυγε, τὐπειμὸν γὰρ, ἀλλὰ" τὸ δαιμόνεῃν, 

ἤτιάσατο. S. Κρατῆφαι,. «φησὶ, συνέβη Φίλιππον 7 τῇμά- 48 
γῆ, ἔν. γὰρ» τῷ Su τὸ τούτου τέλος ἤν, oux, iy ἐμρὲ, 

καὶ dero πολλὰ. TÓ, ἀντιϑεεικόν" ὅτι τῇ πόλεε συνέφερᾷβ, 

μετὰ. Θηβαίων ἄρασθαι. TOW ἀγῶγα, χαὶ ἐν Bawsig. 

σκόῤῥω τῆς πόλεως γίνεσϑαι ὃ τὴν. μάχην ἢ ἐν. τῇ 
"rna. MEM DEDE Υ 

Ld 

᾿ Περὶ τῶν διπλῶν ἀντιλήψεωνι, “ὌΝ 
Y M 

Té» δ᾽ uv διπλῶν" φασί "Tibe y ὡς εἰ διπλῆν᾽ Xp 

λοῦμεν "AvrlAxguy τὴν δύο ἔλαυσαμι ἀντιλήψεις, ἀνάγχην 
xat τὴν ἱτρεῖς ἔχούσαν. πρεπλῆν χαλεῖσϑριερὶικαὶ ἐφεξῆς". 
φαμὲν υὖν, ὅτι τὸ, παρα" τὸ πλοῖμ: m), ̓χοιχῷ; ὀνόματι 90 

διπλοῦν λέγεται, χἂν ὑσαπλοῦν jj, ὥσπερ tporgtég Ott Aoi ; 
"du! τὸ ἵμάτῃον. καίτοι. πολλῶν πτυχῶν “γενομένων dn 
τῇ, τούτον διπλύσεν.. Bot) δὲ ἄλλια"-εἰρίσχεται, γὰρ. 
ἕτερος, τρόπος, τὸ χρίνεαϑπί τινα ἐφ᾽ - οἷς. μὴ πεποίηχεν, 
οἷον ζωχράφος μηδέποτε 'γράφων ὃ δοὺς χρίνεται ἀσε- 25 
(θείας ". ̓ ὡσαύτως: sm δωγράφος τιὸ, navta. τὰ ἐν Mapa- .: 

D)», youvag, τὸν Πᾶνα. οὐχ. ἐποίησε, συμμαχαῦντα. toig. 
᾿᾿ϑηναίοι; xci. Χχρίνδται ἀσοβείαρι, E 

δ᾽ Eadem "habet: voR ir. in schol. minoribus, à ἐν ^ 

τῷ περὶ erp. Vol. VÀ. "ono 5 Vol, VII. οὔτε. ᾿ 6 Par, 

2977. ἤτήσατο." — pro. εὐ, Ῥι 93, - 7 Par, 2977. Φιλίππῳ: τ 

id, τῷ ἀπὲ 'ϑεῳ om, - "8: ΒαΡ0" 2077, γενόδθαι 3 0 
21.. 

2 
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ταν - ξερὰ τῶν ἀντιϑετιχῶν. ^ 

"^ ew) Alb ἄντιϑετικα (" προθηχόντως ὃ τεχνογράφος 

αἰδδόμεκος. τῆρ᾽ τῶν. κεφαλαίων χϑινωνίας συνῆψε τῇ 
ἀνειλήψει τὰς ἀκτιϑετιχὰς, τέως TOV περὺ τῆς πτραγμα- 

5 tixij⸗ λόγον ἀναβαλλόμενος. - Ἡρεπόντως δὲ exta beg: συν. 

ἤγαγε τὰς ἀνειϑετιπὰς, χαὶ xoivij τὸν fepbiUroy λό. 

yoy ἀπέδιοακεν" ἑνὸς γὰρ ὄντος τὸ παραλλώττοντοξ χεα 

φαχαιδὺ, ar: tac τῶν τεσσάρων. τούτων στάσεων 

τόδ᾽ ἑκάστης τῆς στάσεως ἰδίου xe τόμωνύμου, περίεργον 
$9 ἦν: "περὶ ἑχάστης τὰ αὐτὰ ἐκτιϑένον. xegudœic oöoro δὲ 
zi. ἡ ἀντινθμία, καὶ ῇ κατὰ ontoy χαὶ διάγοιαιε στὰ. 

Our μίαν" λαμβάνουσι διαίρεσιν, ἑνὶ χεραλαίῷ διοριδόμε:- 

vct. ᾿Ιστέον δὲ; wc ̓ ἀπὸ" τοῦ πὥντη. ἀτελοῦς -6 τεχνεξὸς 

ἀρξάμενος ἐπὶ τὰ τελεώξερα κατὰ “μέρος προβαίνει" 0 
49 μὲν γὰρ στοχασμὸς πάντη ἀτελῆς, ὁ δὲ ὅρος ἐξ ἡμισείας 

ἀτελής" 7 δὲ ἀντίληψις τδιεία μὲν, περὶ δὲ τῆς ποιο- 
τητοὶ ἔχει τὴν ζήτησιν, πότερον ἀδίκημα “τὸ" πραχϑὲν 

| ἢ οὔ" “ἐν. δὲ τῇ .ἀντιϑέσει ὡμολύγηται, xai αὐκὴ. 7) ἀοιό- 
τῆς", ἀντιτίϑετρι. δέτε ἔξωϑεν, καὶ ἀλλωρ΄ αἱ μὲν σπιροῤ- 

20 ῥηθεῖσαι ἰσεάφεις -«ϑιατὰ. μάχηπνακαὶ ἔνστασιν τὴν ϑλὴν 
 ἔγοαυσιν ἀμφισβήτησιν, αὐτῇ γὰρ ἐνίσταται ὁ φεύγωγιντῇ 
τοδλπκατηγόρου φωνὴ ἡ δὲ ἀὠείϑεσις κατὰ ἀντιπαρᾶσεα- 
σὲν γένετο "νῷ γὰρ φεύγων δέχεται μὲν τὸ ἐπεφερόμενον 

ὑπὸ τοῦ διώκοντὸς, ἔξωϑεν δέ τι. ἀνζιπαρίστησεν vto. 
25 Πρώτην δὲ τὴν ἀντίστασεν παρέλαβεν εἰχότως" καὶ, χὰρ 

ταύτῃ μόνῃ. τῶν ἀνειϑετικῶν ἀγαϑήν rv ἀπρβέβηκε" διὸ 
καὸ μείζων. ἣν σερῤῥησία" χατὰ τοῦτα. δὴ vat προτέτακεαι" 
τῶν δὲ. λοιπῶν" πριῶν μέαν ἐχουσῶν. φύαιν, τὸ ἐφ᾽ ἕτερον 
μεϑιστῷν τὴν αἰτίαν, πρότερόν, ἐστε TO ἀντέγελημα,͵, διὰ 

80 τὰ εἰς αὐτὸν. τὸν πεποιϑότα up iov τὴν αἰτίαν, καὶ 

οὐχ εἴς τι τῶν: ἔξωϑεν". πάλιν δι ἡ 9 μετάσξασις. προτέ- 
'ταχταῖι τῆς cvy yyelung , διὰ τὸ, j T0 μὲν εἰς ὑπεύϑυνον 

. ἀναπέμπειν τὴν. αἰτίαν, τὴν. δὲ. sa àyevOwypy xai «gia 

; EP ΕΓ": ; 



ZXO4IA4.ELY ΣΤΆΣΕΙΣ. ^ 805 
» e , . “ὦ . 0-07 05 / εν 

οὗχ. ὑφιστάμενον". -καὶ ὅτι πασῶν. προηγεῖται ἡ ἀνείστα.- 
rf T E εἴγε τὸ ἐφ᾽ ἑαυτὴν Gycty- τὴν ὅλην αὐτίαν πολὺ κυ- 

οεὥώτερον, ἢ εἴς τι ἔξωϑεν. ^c . 

B) Ἡ προβολη" διαφέρει αὕτη τῶν ἄλλων προς: 
βολῶν, χαϑὸ μηδὲ ὅλως ἐστὶν αὐξητιχῇ. ἐχείγων εἰ xol 5 

σεφεισμένως᾽ ἀλλ᾽ οὖν αὐδητιχῶν οὐσῶν" ἡ δὲ αὔξησις 
ἐνταῦϑα ἐν τοῖς ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους. Τῷ ὁρεχῷ: 
τὸ ὁριχὸν ἐμπίπτει, ὅταν ἀτελοῦς ἢ ὄντος toU πεπραγμέ- 
vov. τὴν' ἰδιότητοι ζητῶμεν, ἢ τελείου ὄντος τῷ ἀνευϑύνῳ 

ἐσχυριξζώμελα" ἔνϑα δὲ τέλείον xol ὑπεύθυνον, ἂν μὲν 10 
ἐδιωτικὸν ἢ τὸ πεπραγμένον, οὖκ' ἐμπίφτει, καὶ ἐπὶ rov- - 
τῶν οὐ. πάντων, ἀλλ᾽ ὅταν οὐ ὀφόδρα λυμαίνηται τῇ πό-᾿ 
λεε τὸ ἀδίχημα" ἐπὶ γὰρ τοῦ ῥήτορος τοῦ ἐπιτάφιον £l» 

πόντος τῶν πολεμίων καὶ ἀφεϑέντος ἐμπίπτει. ἱστέον 
δὲ, ὅτι ἐχλεῖπον ἀπὸ τοῦ φεύγοντορ᾽ ἐχλείπερ, εἰσάγεται 16 
δὲ ἀπὸ τοῦ κατηγόρου" olov roig μὲν ἄλλοις, ὅσοι ón- 

sors ἡδίχησαν, ἔξεστιν εἰπεῖν, ὡς οὐ μόνον δημύσιον. 
ἀδίκημα, τὸ γεγονός" τοῦτο δὲ ὡμολόγηται, ὅτε δημόσιονν 
Καϑάπερ. καὶ ἐν τῇ ἀντιλήψ ει" óvo ὁρικὰ ἐν τῇ 
ἀντιλήψει παρελάβομεν" ἕτερον μὲν ἀπὸ τοῦ πράγματος, 429. 

ἕτερον. δὲ ἀπὸ ταῦ προσώπου" ἐνταῦθα τοίνυν τὸ ὄριν | 

xóy τὸ ἀπὸ «τοῦ πράγματος λέγει" τὸ γὰρ ἀπὸ προσώ- — 

ποὺ ἐν ἀντιϑέσει οὐδέποτε γώραν ἔχει" εἰπὼν δὲ xada. . 

περ ἐν ἀντιλήψει, ἀντιδιαστέλλει αὐτὸ πρὸς τὴν ἐν ὅρῳ χρῆτ 
σιν" "Exsi.ye περὶ ἐδιότητος οὔσης τῆς ζητήσεως συνεκει- 38 

κώτατον: τὸ κεφάλαιόν ἐστιν" ἐν δὲ τῇ ἀντιλήψει 6X6 τϑ- 
λείον ὄντος τοῦ πεπραγμένου παραγραφιχοῦ χώραν 2 d 

y) Kai μετὰ τὴν αὔξησιν" τουτέατε μετὰ τὴν 

πηλικύότητα καὶ τὰ πρός Ti^ εἰ δὲ μὴ ἐμπίπτει τὸ ̓ ἁρικὸν, 
δυϑὺς μετὰ; τὴν προβολὴν συνάψομεν τὰ gm agyne cydp 39 
τέλους " ἐν. μὲν τῇ πραβαολῇ ὥσπερ "προτάσεις τιϑέντεᾷ, 
ἐνταῦϑα δὲ τὰς κατασχενὰς συνάπτοντες οὗ διηγηματιν 

 wug, ἀλλ᾽ εἰς ἕχαστον ἐπιχειροῦντες". ὅταν δὲ λέγῃ, τὰ 
; a ΝΣ 

— 
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ἀπ᾽ ἀρχῆς lie: τέλους. ταὐτὰ εἶνάς τῇ προβολῇ, σαφὲς 
ὅτι κατὰ τὴν ὕλην ἀλλ᾽ οὐ τὴν μεταχείρισιν τῶν χεφα- 
λαίων οἶδε τὴν ταυτότητα" μία μὲν γὰρ αὐτῶν ἡ ὕλη, 
τὰ περιστατικα" διάφορος δὲ ἡ χρῆσιρ" τὰ μὲν γὰρ ἀπο- 

ἃ δεικτικῶς, ἡ δὲ προβολὴ αὐξητικῶς πρόεισιν. Πρὸς ἃ 
τῇ διανοίᾳ" ταῦτα γὰρ ἡμῖν καϑολικὸν ἔστω παρ- 
ἀγγελμα, ὡς τῶν πραγμάτων TC τὰ ὑφ᾽ ἡμῶν χαχῶς 
πεπρᾶχϑαι δοκοῦντα διὰ τῆς γνώμης χρὴ συνιστᾷν, τά 
45 ἔνδοξα τῶν ἐναντίων τῇ γνώμῃ διαβάλλειν" διάνοιαν 

40 δὲ ἐνμταῦϑια λέγεε τοῦ φεύγοντος παραληπτέον δὲ ταύ- 

ον τὴν κατὰ τρήπους ὠχτώ" παράδειγμα δὲ ὃ στρατηγὸς ὃ 
τὸν λιμένα χωσὰς καὶ νενικηκὼς τὴν ναυμαχίαν, τῶν 
στρατιωτῶν οὗ δυναμένων καταφεύγειν εἰς αὐτάν" πρῶ- 
Tov μὲν διηγηματικῶς, ὅτι βουλευομένῳ * μοι, τίνα τρό- 

45 πὸν ἂν χρατησαιμι τῶν πολεμίων, τοῦτα μόνον ᾿ἀξιό- 
χρεων ἐφάγη πρὸς τὴν νίχην στρατήγημα" δεύτερον ἐχ 
τῆς διανοίας τῶν δικαστῶν, ὅτι καὶ ὑμᾶς ἄξιον ἐνθϑυ- 

μηϑῆναι τὰ τηνιχαῦτα περιεστῶτα, ὡς οὐκ ἐνὴν ἄλλως 
yixGv* τρίτον éx τοῦ ἀνελεῖν τὰς ὑποψίας, ὅτε οὐ κατα- 

20 προδοῦναι βουλόμενος τὰ χοινά " τέταρτον ἔχ TOU πι- 

στώσασϑαι τὴν οἰκείαν διάνοιαν. ἐχ τῆς κατὰ τὸ πρόσω- 
πον ποιότητος, ὅτι ἀναγκαίωρ εἰχέ μοι τὸ χοινῇ συμφέ- 
δον. ἐλέσϑαι. στρατηγῷ δυτι" πέμπτον «nó τὴρ κρίσεως 

τῶν δικαζόντων, ὅτε καὶ ὑμεῖς οὐκ ἄλλην χνώμην περὶ 

ὃ ἐμοῦ ἔχοντες, ἀλλ᾽ εὔνουν μὲ τῇ πόλει ἐπιατάμενοι στρα- 

τηγὸν. ἐχειροτονήσατε" Éxrov ἀπὰ παραδειγμάτων, 0n 
᾿ . » , 4. A € υ. LA 2 »ν 

καὶ τὸν ἐμπροσϑεν χθόνον εὔνους ὧν ὑμῖν χρήματα εἰσε- 

φερθον᾽ χαὶ προεξχινδυνευον τῆς πολεως" ἕβδομον éx tov 

ἐναντίου κατὰ πιϑανὴν ἀπολοχέαν, ὅτι καὶ μὴν εἰ προ- 
, " $c 5 5 ⸗ 3 » e 9 , 2⸗ 
$0 διδομαι τὰ κοινα. ἐβουλόμην, οὐκ ἂν οὕτως ἐποίουν " 0γ- 

δοον χατὰ τὰ aVoyxoiov, δὲι οὐδ᾽ ἐνὴν ἄλλως βοηϑῆσαι 
τοῖς πράγμασιν: " t. 
E Oy 3 . V ΜΠ . - 

1 Cod. ̓ϑουλομένῳ. | ΝΣ 
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vx 3) K " τάκον ers τῷ "ϑῳϑθόλου, ἐπιχοιφήματι 
βεβωνώσει, τὸ ἔγαλημον ἀνήρηταν pie: τὸ φυρτιχὸν τῆς 

χϑὐϑαδρομῆβ' τῷ Ww) κατὰ τοῦ. ἑχυτοῦ παιδὸς, ἀλλὰ κατὰ 
. «ταντὸς πόῤνου δ» ἀριστέα διαλέγεσθαι. Ἔν πάσῃ γὰρ 

δὲντυϑέσει᾽ ϑυδτερον: τὸ ̓ ἀντιστατιχὸν ἐν τῷ ἀντεγχλήματι 5 

τέθεικεν" di yag προφανές ἐστι τὸ εὐδργότημα ἐνταῦϑα, 

χαϑάπερ v τῇ ἀρτιστάσει" dx πρώτης οὖν εἰσάγων αὖ- 
τὸ ἀυύϑενέστεῤος, LT ἀπολογίαν ἐτύγχανεν. τ ἾἘΕρὲϊ δὲ τι 

καὶ ἀντισὲτατίκόν" φησὶν" ὃ Μητροφάνηξς, v ἐπισυμ- 

πλέχεσϑαι μὲν ἀλλήλαις τὰξ ἀντιϑετιχὰς, ὧδ ὁ τεγνικός 49 

φησιν, dub plyrec ἀντιαταδέως ἀντεγκληματικὸν δὺχ &U- 

ρίσκσθαι"" τὴ ye sept. ἄψυζον. γἔγονε' τὸ ἀδίκημα, ὡς 

πὶ τοῦ "τον λὲμένα᾽ χώσαντὸς," ἢ περὶ ἄλογον ζῶον, οἷον 

ἵπποξ. ἐξέφερεν. εἶ τοὺς πολεμίους ἀναβάτην". τῶν. gue 

στρατιώτδν, τὲς βαλὼν ἀπέκτεινε τὸν ἵππον καὶ: κρίνεται 16 

ὑπὸ τοῦ 0rd7tütov βλάβης". πῇ δὲ οὔτε εἰς ἄψυχον, οὔτε 

εἰς ἄλογον; ἀλλὰ κατὰ περίστασιν) μὴ προσιόμενον TÓ 
ἀντεγκληματικόν" ólo» τὐρῶνγος ἤτησεν ἐκ πόλεως ἀστυ- 
γείτονος "μειράκιον ὡρδτον ; πόλεμον ἀπειλῶν εἰ μὴ λά- 
βοι" προσήξζατο τὸν πόλεμον ἡ ἡ πόλιξ" πολεορχοῦντος τοῦ 20 

τυράννου τὴν πλὴν ἃ πατὴρ ἀποκχτείναὰ “τὸ; μειράκιον. 
ἀπὸ τῶν τειχῶν ἔῤῥιψεν" ἀνέζευξαν. ol πολέμιοι καὶ χρέ- ' 
yera& ὃ πατὴρ φόνου" iv τοὐτοὶς- γὰρ οὔτε. τῷ λιμένε, 
οὔτε 'τῷ ἵππῳ üVteyxolégh τις de ἀξίοις," t$ μὲν χω- 
σϑῆναι, τῷ δὲ" ἀποχτανϑῆναι". τὸ μὲν γὰρ Gwvyoss, 25 
τὸ δ᾽ ἄλογον" οὔτε τῷ μειρακίῳ, οὐδὲν γὰρ ἠδίκησε xe- 
λὸν ὅν. "ÜXoe' ce πάσαν" ob γὰρ μόγδν! σύνδυο. dà 
λήλαις ἐπ τλέκούται, ἀλλ᾽ (00^ ὅτε καὶ πλδίους" οἷον 

νόμος, VUXTOD- μὴ ἀνοίγεσϑαι τὰς 'πύλάς". ̓ αἰχμαλώτους 

νυχτὸς ἀποδράντας ix τῶν πολεμίων koi καφβρυγόντας 30 
inV Pb τεῖχος δ᾽ στρατηγὸς οὐδὲ ἐξρδέχεται" r^ τῷνυντο- 
λεμέων ἐπικαταλαβόντων καὶ διαχρησαμένων αὐτοὺς χρί- 
vera, δημοσίων ἀδιχημάτων" τρία yàp -ἐνταυϑοῦ ἐμ- 
- v 

t4 

— 
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φέπεωχβ" τὸ [ARTUOE απιχὼν μετφρρέρφι. τὴν», αἰείαψ ἐπὶ τὸν 
γάμον". τὸ ἀντιστατικὸν, ὅτε, ἐξριρέδρομον rd οἱ πολέμιοι" 
τὰ συγγνωμονικὸν, ἅτ, ξὰ, δυμβησόμεψῳν εὐγνόρυν. Ἔν- 
τεῦϑεν ? -ἀσαρεῖτας,. τίνορ. ἂν εἴη greg &Ó. ζήτημρν 

$ τοσούτων ἐμπεπρωχότων, Us καὶ. τὴν. νάραποκρατίωια 
ὑπ᾽ ἀπορίᾳς τοσααρεβαριδεκάτην στᾷφιλ,. oig, δέναε 

yev' τῷ à. οὐχ ἐχθὴν magaAusp δηλαγότι͵ Ty dinà Tant 

παλαιῶν παραδοϑάντα͵ TUM . Apa Sunt: φριϑμὸν, h ἐν 

τοῖς τοιούτοις ἀναιρρῦνξας, δεῖ τῶν ἐμπεπζωχότων ἄντι- 

ἐὺ ϑεεικῶν EX TOV, ὅπερ. ἂν  tigaper. £x. tov, avangsiados 
λυποῦν τὴν.- -ἀπολογέρμι, » τοῦτό, τε. — ἰαχαρότερον, 
xal τῶν στάσιν ano «Ῥούξαμ; — τὰ Ó AAA. Ke 

φαολαίων πληροῦν τόπην,: οἷον. ἐπὶ τοῦ μῇ. ἀνοίξαντος πὰς 
σαϊλαζ “τοῖς ἀποδρᾶπιν., ̓ "dy. τὰ συγχνωμονικὼμ ἀνέλωμεν, 

15 ἐσχυβά. μένει τὰ τῆς ἀπρλογίας, ἂν δὲ xal τὸ, gritar 
κὸν (αχυρὰ. πάλιν, μένει" üy δὲ. τὸ μετασκαξικὸν, τὸ πᾶν 

| ἔφϑαρταιν. μὴ γὰρ μεξαφέροντξες. τὴν αἰτίαν ἐπὶ. τὸν νό- 

piov evÜ vg: ὁρῶμεν. ἥλην τὴχ ἀπολοχίαν χωλεύρυσαν, ὥστε 

μεταστάσεώς ἔστε", xp ἄλλως: χρτᾷ. τὸν ἐν τῇ͵ διανοίᾳ 

40 τοῦ φεύγοντος. ὄγδοον τρόπργ. τὸν πὸ, τοῦ; ἀναγκαίην, 

οἷον ὅτε οὐδὲ ἄλλως ny γενέσθαι" δοκεῖ οὐκ ὥσπερ τις 

ἐρώτησις ἐχ τῶν, Aka Tix. φέρεσϑαι" καὶ πῶς. ἄλλως 

οὐχ ἐνῆν; εἶτα ἐχ. τῆς; ἀντιϑέσεως. ἢ ἀπάντησις, χαὶ ὅπερ 

ἕν, μᾶλλον ἁρμόσῃ σιρὸς τὴν. ἐρώτησιν. πρῶτον, εὐϑὺς 
25 ἐχδραμὸν, ἀπ᾽ "ἐχείνον χαραχτῃριρᾷμεν τὴν στάσιν" πρῷ- 

«κἐραμεῖτας δὲ πάντως τὸ ἰσχυρότερογ.. Ζῃτοῦσι δέ ri- 

sts, rivi διᾳφιέρουσιν ed ἀντιϑετικαὶ στάσεις. τῶν ὅμως 

ψύμων αὐτῶν, ἐῤφαλαίων" diagéger τοίνυν ἃ τὰ μὲν cqvri- 

Gratiae GYTLOTOOSUG., . ὅτι OU góvov . ταῖς Ἰἀντιᾷτας 

.80 Ζιχαῖς ἀᾳάσαις. συμπλέκεται, ἄλλα. καὶ" στοχασμῷ xai 

ἀνεήψεις τοχασμῷ . H3. ,oiqy. vog .gAovquog πρλέμω 
— «ἢ - . 

J 28 SS Mv ít ἣν A. "T . NIE 
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sieieoa ovrog τὴν» πόλιν χιλίους ̓δηλίδας τῶν ἑαυτοῦ ἐπι 
δξηλϑε roig rokeudois "xot νικήσας κρίνεται τυραννίδοὴ 

ἐπιθέσεως * ̂ ἀντιλήψεως δὲ; ὡς ἐπὶ "Poll ξωγράφδυ τοῦ 
τὰ »αυάγιει γράψαντος “ ἐροῦσι γὰρ. xai ἀμφότεροι, ev- 

vIOTOTIXÓVN" ἔτι διαφέρει, 'ὅτι ἐν μὲν τῇ ἀντιστάσει ὦμο: 
. Λύγητοι xwi τὸ ἀδίκημα χαὶ τὸ εὐεργέτημα, ; οἷον τὸ τὰ 

σὸν. λιμένερι 'grogas. καὶ τὸ νικῆσαι" iy δὲ τῷ ἀντιστατιχῷ 

ϑάτερον παντωθ ἀμφισβητεῖται" τὸ μὲν γὰρ νενικηπκέναυ 

σοὺς πολεμίους" τουτέστι τὸ εὐεργέτημα ὡμολόγηται, 'τὸ 

δὲ΄ εἰ τὐρανμήσει τὸ ἀδέχηρξα ἀμᾳιβάλλεταρ' . καὶ αὖ ix 10 

foU. ἐναντίον" τὸ μὲν ἀδίκημα τὸ μὴ καταίρειν τοὺς ἐμ- 

πόρους δῆλον, τὸ δὲ εὐεργέτημα, εἰ ἐπ᾿ εἰ φἐλείᾳ "ἐγένετο, 

ἀρμφισβηξεῖται, ὗσπαρ χαὶ ἐπε τοῦ ἐν τῷ ἀντεγχλήιιατι 
ἀντιστααικοῦ;. eb ἐσεὶ ὠφελείᾳ, φὸν πορνεύοντα παῖδα ἀν- 
εἴλεν,. ἀμφισβητεῖται" L “μέντοι "φόνος '"ὁμολογὸούμενος * 45 
&mgb δὲ" κοὶ ἐν TQ ῥητῷ χαὶ τῇ διανοίᾳ καὶ ἀδίκημα 

διαὶ κεὐδργέτημαερηται,. καὶ δοχεῖ πως" ἡ αὐτὴ στάσις 

aluc τῇ. ἀντιστάσεξηλ ῥητέον καὶ τὴν τούτων᾽ δραφορὰν; 

ὅτι ἐν μὲν τῷ ῥητῇ "καὶ. τῇ διανοίᾳ ἐκ νόμου τινὸς ὧρ- . 
putos τὸ  ἀδιίοηριξο, οὗ. ἀναιρουμένου. πᾶσα ἡ ξήτησις 40 

διαφϑείρεται" ἐν δὲ τῇ ἀντιστάσει κατὰ φύσιν ἐστὶ τὸ 

ἀδίκημα, χἂν vouos προσῇ, ore xa ἀναιρουμένου τοῦ 

vouov μένειν ἔτι" τὴν ξήτησιμν τῇ φύσει )ενωσχομένου κ᾿ 

τοὺ ἀδικήματος" "Οἷον νόμος, τῆς ἱερῶς ὕλης μὴ ἅπτε- 

σϑαι" στρατηγδρ. ἐπιβέντων ? τῇ πόλει. χατὰ ϑάλατταν ! 28 

πολεμίων. τεμὼν "TV ἱερὸν ὕλην ἐναυπηγήσατο, xol vav- 

μαχήσας ἐνίχησε, αὶ μετὰ τὴν vixi χρίνεταῦ ἀσεβείας: 
wc yep ὀψέλῃς TOv “κωλύοντα νόμον, οὐδὲν λυμαϑεϊταὶ 

σῷ ζητήαατιν, μένει--χᾷρ ἔτι ἀδίκημα. φαινόμενον ἡ τῆς 

ἑερᾶς ὕλης Tour 7b δὲ ἀγτέγχλημα διαφέρει τοῦ ἂν- 80 
τεγχληματιχοῦ κερφρεδχαίου καὶ ἀντεχκληματικοῦ ὅτοχασμ οὔ, 

- . . ᾿ Ν * € * NOS D N τ. "a ᾿ 6. 0) 9 πα £MMSGÀ80 01 0e IN tot 
od, ἐπι τ SERA ὃ Cod, π τεϑῴτων», Πρ μι inet o Δ! (02416 
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ὅτι τὰ μὲν ἀντέγχλημα. ὁμολογούμενα ἑχάτερα' TüroEyxA- 
, ματα ἔχει, tO τὲ ὑπὰ τοῦ. φεήγηντορ χαὶ. τὸ ὑπὸ τοῦ 

διώκοντος" καὶ γὰρ ὅτε ἀνεῖλεν ὡμολόγηται; καὶ ὅτε πορ- 
γεύοντα᾽ τὸ δὲ ἀντεγκληματιχὸν xegaldtov οὐχ οὕτως" 

- δτὰ γὰρ ὑπὰ τοῦ φεύγοντος προβαλλόμενον ἔγκλημα πάν- 
τως ἔχειν τε ἐϑέλει ἀμφισβητούμενον, οἷον ἐν τῷ περὶ * 
παραπρεσβείας ἐνέπεσεν ἀντοεγχλημιαειχὸν, ἀντεγκαλοῖν- 
τος Aioxivov Φωκεῦςιν, ὡς αἴτιοι τῆς ἑαυτῶν ἀπωλείας 

, TQ μὴ 5 τὸν Πρόξενον δέξασϑαι, καὶ ἔατιν αὑτὸ τοῦτο 
4 ἀμφιβαλλόμεναν, ποτερὴψ “τῷ. μὴ δέξασϑᾷαι τὸν. Πρόξε- 

yov ἀπώλοντο, ἢ “διὰ. τὴν «Αἰσχίνου προδοσίαν". τοῦ δὲ 
᾿ἀντεγχληματιχοῦ στυχααμοὺ διαφέῤει τὰ ἀνζέγχλημα, 
ὅτι τὰ μὲν στάσις, τὸ «δὲ εἶδος" "ἔπειτα. ἐν μὲν τῷ av 
τεγκλήματε διαχρίνεταν 8 Qxum, Χαὶ à φεύγων" ἐν δὲ 

45 τῷ στοχασμῳ ἀμφότεροι ὁμαίως ταὶ διώχουσε Xcl φεύ- 

γουσι" τρίτον ἐμ uiv τῷ ἀντέγκληματι eUrüc ὁ σπεῆῖον- 

doc ——— ἐν δὲ τῷ ἀντεγοληπατικῷ aroyeopü 

ἕτερος μὲν. ὁ. πεπαῤλϑὼς, ἕτεραὶ, dà οἱ - ἀντεγκαλαῦντες 
ἀλλήλοις" ov λέγαμεν. δὲ. καὶ. ἀμετιάξατοεχὸν σέοχαάμὸν, 

| 40 ὥσπερ xoi ἀντεγχληματιχάν ̂ . Ort 3] μὲ ἀὐτίστασις παν- 
εὶ στοχασμᾷ ἐπισυνμπλέκεσθαι δύναται, “ἁπλῷ τὲ καὶ 

διπλῷ καὶ συνξζευγμέγῳ, τὸ δὲ ἀντέγκλημα i μόνῳ τῷ 

διπλῷ, ὅ8εν καὶ ἰδίως τῆς ἀνομασίας : αὐτῷ μεταὰδέδω- 

χεν" ἢ δὲ μετάατασις καὶ 7. συγγνώμῃ φανερὰν 'τὴν αἷ- 
44 Tic» ἔχουσιν, ἐφ᾽ ἣν τὸ ἀδίκημα μετρφέρουσε" τὸ δὲ 

᾿ μεταατατικόν τὰ xol συγγνωμονιχὸν ἀμφιβαλλομένην᾽ 
παραδείγματα δὲ τούτων ix τοῦ παρειπρεσβείας " μετα- 

στατιχαῦ μὲν, δι᾿ ὧν “ἰσχίνης τὴν αἰτίαν. τῆς τῶν Φω- 

xéuv ἀπωλείας μεδίστησιν ἐπὶ τὴκ “Φοκεδαιμονέων ἀνα- 
go χώρηφμ»". τοῦ δὲ συγγνωμονικοῦ, δι ὧν ἡπατῆσθϑαέ φη- 

σιν ὑπὸ τοὺ Φιίαπου"  ipinó abun: γὰρ Ael Gpugo- 

4 Vol. VIL ἐν τῷ παραπρεσβείας * ἐνέπεαε γὰρ, ἃ, — p. 364. 
n' 

5 Vol. VII. μὴ δέχεσθαι Πρόξενον. 6 Vol. vii. διακέκριται. 
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ego; *. εὕρηταε μὲν oU καὶ dy Gyrwrdast ἀντεγχληματέ. 
κὸν, ὡς ἐπὶ Top τὰ τεῖχος. Orgxovavrog, ὅτι ὑμεῖς ai- 
τιϑι, χαὶ ἐν μὲν τῇ μεταατάσει ἀντιστατικὸν, ὡς ἐπὶ 
τοῦ ᾿Αρχιδάμου νοσούντων ᾿4ϑηναίων ἀναζεύξαντος, ὅτι 
συνήνεγχεν ἡ ἀναχώρησις" καὶ δὴ καὶ πᾷσαι ἐν πάσαις. 8 
Ἑτέρα διάνοια, ὅταν μὲν ἡ τοῦ προσώπου ποιότης 
ἢ τοῦ πράγματος παρέχῃ τῆς διανοίας σιϑανὴν ἐξέτα- 
σιν," τηγικαῦτω. αὑτῇ χρησόμεξα" ὅταν: δὲ ἀπίϑανον, 

ἀντὶ ταύτης τῷ πηλίχῳ χρησόμεϑα, οἷον. οὐ μέγα ἦν 
“τὸ λατεπεῖγον ἀνελεῖν τὸν παῖδα" χατασχευάξεται δὲ χαὶ 10᾽ 
αὕτη: ἀπὸ τῶν αὐτῶν τρόπων, ἀφ᾽ ὧν καὶ. 7 τοῦ φεύ- 

γοντος διαγοιὰο" 

4) Ἡ μετάληψίςτο ἡ μετάληψις, πρὰς τὴν ἀντίος 
ϑεσιν φέρεται, πᾶσα γὰρ avridedig μεταλήψιεε λύεται". 

“δύο δὲ. οὐσῶν. μεταλήψεωμ ἐν ταῖς ἀντιϑετικαῖς, τῆς 15 

μὲν ἀπὸ τοῦ πράγματος; τῆς δὲ ἀπὸ τοῦ προαώπαυ, T, 
ἀπὸ τοῦ πράγματος δεχῇ. γίνεται, ἢ κατὰ. αὐτὰ. τὸ TtQGe 
γμα, ἢ xat& τὸν τρόπον τοῦ πράγματος " νοΐον. ὅτι οὐκ 
ἐχρῆν τόδε τι ὅλως πρα ϑῆναι, ἢ οὐχ οὕτως ἐχρῆν, xol 
τρόπους εἰσάξομεν ἑτέρους,. δι’ ὧν ἐξῆν τὸ δέαν' πράτ- 30 
τοῖν χωρὶς τοῦ δεινόν tv ἐῤράαασϑαι" οἷον παραινεῖν 
ἔδει, rUnTuV, ᾿ἀποχηρύττειν,, ἀλλ᾽ οὐ φανεύειν " εἰξᾳ 

ἐν ὑποδιαιρέσεξι T» οἰτίαν συστήδομεν, δεικνύντες, τά 
'μὲν ἀχαϑὸν ἀπέβαινεν,. εἶ, ὡς nusig qenuev, ἐπράχϑη, 
τί δὲ φαῦλον. ἐκβέβηκε, δι᾽ ὧν ἔπραξεν ὦ q&ymY. . — . 25 

-  g) Ῥὰαιπρόής ra^ δεύτεῤον τὸ πρὸς τι '“παραλαμ: 
βανεται" -ἀκωτέρω᾽ μὲν πρὸς Avow τοῦ ὅροι, ἐνταῦϑα δὲ. 
χοινὸν ἀμφατέρων" * ὃ μὲν γὰρ τὴν βλάβην. μείζονα δες, 
κνύξι τοῦ οὐρργετήματας, ὁ δὲ φεύγων τοὐμαντίον i 

τῆς ἀντιάτάσλως" ἐπὶ δὲ τοῦ αυτεγκλήματας δυμὲν τὴν 50 
τεμωρίαμι sod ἴ ἀδικήματος, .ὃ δὲ 1 τὰ. ἁμάρτημα. Ὑπερβαί- 

7 Vol. VII. λ, 
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suy quaes! οὐκ ἐν πάσῃ δὲ ἀντιϑετικῇ ἐμπίπτει, τὸ πρός 
£&, ἀλλ᾽ ἔνϑα .ἂν εὑρεϑῇ ἀντειστατεκόν,. 
9C ὦ) ὋὉ βίαιος ὅρος. Βίαιος ὅρος χαλεῖξαι, ὅτι 
πάσης ἀντιϑέσεως ὑμολογούμεμον ὑπὸ τοῦ φεύγοντος τὸ 

4 ἀδίχημα ἐχούσης, καὶ πάλιν ὑπὸ. τοῦ διώχοντος τὸ δὑεργέ- 

τήμα, ἢ τὴν αἰτίαν, ἐφ᾽ ἣν μεϑίστησιν ὁ φεύγων, xci 
τοῦτο καϑόλου πάσης ἀντζιϑέσεως ἔχειν βουλομένης ὃ 
θίαιος ὅρος᾽ ἀπαρθνόϊταε βιαστικώτερον παρὰ τὴν φύσιν 

Te: ἀντιϑέσεως, ὅτε οὐδὲ νίκη τὸ πεπραγμένον," xoi ὅτι 

d οὐδὲ ye nre τὸν λιμένα τοῦτό ἐστιν .. ̓Ιστέον δὲ, ὡς 
᾿Πἔνϑα ἂν ἀπίϑαμον φαίνηταε τὸ λέγειν χατ΄ εἶδος, ἐπὶ τὸ 

᾿γενικώτατον ἀναδραμούμεϑα, οἷον οὐχ ἔστε νίκη τὰ βλά- 
πτεῖν, ἢ οὐκ ἔστεν ἀδίκημα τὸ ὠφελεῖν" ταῦτα γὰρ xa- 
᾿ϑολικώτερα ὕντω ἐπικρύστει τὸ xev. εἶδος ἀπίϑανον, μεϑ' 

ὡς “ἃ καὶ τοῖς εἰδικοῖς χρησόμιδϑα, οἷον ἐπὶ τοῦ "μὴ ἀνοίξαν- 
ἄος' τὰς πύλας. τοῖς ἀποδρᾶσιν: ἐπειδήπερ ἀπίϑεινον τὸ 

«λέγειν, ὡς οὐδὲ φυλάξαι. τὸν γάριον xoüto ἐστι," γενιχῶς 
ἐροῦμεν, ὅτι οὐκ ἔστε τυλάττϑιν. νόμους τὸ. τὴμ πόλιν 

σσμφορῶν ἀναπιμπλάναι. CH ϑέσις αὖν" ἡ ϑέσις οὖν 
“Ὁ ἀχολουϑεῖ πρὸς τὴν μετάληψιν" ἐξεταστέον: :0 ταύτην τοῖς 

ἐμπίπτουσι ταλιχοῖς" ἔστι δὲ κοινῇ τοῦ τε. διώκοντος χαὶ 

woU φεύγοντος" χρηστέον δὲ αὑτῇ γενικῶς ἀεί" τὸ γὰρ ἐπὶ 

τοῖς ἀδιχήμασιμ αὐτοῖς εἰδιχῶς ᾿θέσιν περαίνειν εὔηϑες, 
aU "γάρ ἐστι. λέγειν, ὡς δεῖ κατασχάπτειν τὰ τοίχη, ἀλλ᾽ 

95 ὅτι δεῖ τὸν στρατηγὸν πάνϑ᾽ ^0» av ἐγχωρῇ! τρόπον εὖ 
ποιεῖν τὴν γεόλιν, Κοινὸν yàp τοῦτον" τὸ. χατπὰ σύ)- 
κρισὶν δηλονότι τῶν ἡττόνων πρὸφ τὰ μείζω. τὴν ϑέσιν 

᾿προφέβεσϑαίέ,, καὶ ὅλως τὸ πρύς τι ἐπανάλαμβᾶν ιν" y 

μὲν ἀμντισεάσοι χαϑὰ πρύόχειται, ἐν δὲ ἀντεγκλήματε, ὅτι 

$0 οὐ μείδους τῶν ἁμαρτημάνων Tug τιμωρέαρ' τλαμβάνειν ᾿ 

δεῖ" ἐν. δὲ: 'μετωρτάσξι, TID μείζων: οὔκ, ἂν γέβοιτο ὠφέλεια 

τῆς τῶν νόμων φυλακῆς" καὶ ὅτι οὐδὲν ἂν δεινότερον εἴη 

τοῦ συμφορῶν ἀναπιμπλάναι τηλιχούτων τὴν πόλεν" ἐν 
N 

4 
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δὲ συγγνώμῃ, ὅτι χρὴ τὸ xoivy συμφέρον πρὸ τοῦ - ἰδίου, 
εἰϑεσϑαι. Ἢ ἑτέρα μετάληψις" ἐλέγομεν τὴν μετά- 
ληψιν διχῆ φέρεσιϑαι, πῇ μὲν πρὸς. τὸ πράγμα, καὶ εἴρη-; 
ται ὕπως" πῇ δὲ πρὸς τὸ πρόσωπον, ὥσπερ ἐνταῦθα" TO, / 

πρόσωπον γὰρ μεταλαμβαμεὲ ὁ κατήγορος, λέγων,. οὗ gà 5. 

παῦτα ποιεῖν ἐχρῆν,. . καὶ ἑξῆς.. H ἀντίληψες" πῶς ὁμο- 

λογῶν ἔγκλῷμα εἶναι τὸ πεπραγμένον ἀνξιλήγιει, δύναται. 

χρῆσθαι» τυραννικὸν γὰρ δοχεῖ, ἀλλ᾽ οὐχ αὐτῷ τῷ πε-͵ 
πρργμένῷ. προσάγει τὴν ἐξουσίαν, ἀλλὰ. τῷ ἑαυτοῦ προ- 

φώπῳ «ἀξίωμα ἔχοντι, Ote Ὁ. σεραίξηχόρι Ἐ 'πειράσϑη-10, 

σαν δέ. τινες. Τὸ γχωρίην. ὅλον πρὸς Μιρνουχιανὸν." 

ἀποτείνδται, ἐκεῖϑεν γὰρ -.ταῦτᾳ εἴδη irtyvolóyat κατὰ τὸ 

δημόσέον ἢ ὡς ὁ TOV λιμένα. χωσας" χατὰ τὸ ἐδιωτεκὸν, 

ὡς ὁ τὴν ἵππον βαλὼν, τὸν ἐκφέροντα ἐπὶ rolg πολεμίους 

τὸν ἀναβάτην * xarà τὸ μικτὸν, ὡς TO. πρὸ ὀλίγου τεϑὲν τ΄. 
παράδειγμα. φτοῦ. δἰτήσαντος. τυράγνον τὸ ὡραῖον ψιειρα- 

—XR ἐξ. ἀστυγείτονος. πόλεῳς". ἐδιωτιχῦν, μὲν. γάρ ἐστι,͵ 

καϑ' ὃ φαίη ἂν ὁ πατὴρ αἰσχύνης. ani Ay as τὸ a 

ράκιαν". δημόσιον. δὲ τῷ, πολμορχίᾳς, ἠφυϑερῶσβαι TUM. 

στόλιν" ἀνασχευάξει. δὲ τὸν λογὸν. «κακά: τὸ τος σύμφορον 26. 
καὶ -ἀδύνατον, ὡς περιττὸν. τοῖρ περὶ͵ διαιρέσεως γράφου- 

σι παραλαμβάνειν εἴδη. μηδεμίαν ἔχοντα διαφορὰν περὶ, ' 

τὴν τῶν κεφολαίων διαίρεσιν," KaTa δὲ τὸ ἀδύνατον, —X 

τὸν 3. setQorego τὰς. ὑποϑέσεις καὶ τὰς «κεράλαιᾳ nuo. 

σταμξχρν. QUY: οἷόν.τε . TO ἰδιωρεχὸν,. χαὶ. ̓δημόσιον yia. 

ge τί TÉ ἐστι xal διὰ, τίνων. φροσάμεται «18, δὲ πὐτὰ. 

ἁμάρτημα" «τούτου xel xar τὴν͵ ἀρχὴν. τῆς. πραγμα-, 
τείας ἐμνήαϑη, πρὴς “Μινουχιαγὸν- φερόμεκος », ἔνϑα &Àe- . 
yev* εἴδους γὰρ ἕνεκα προβλημάτων καὶ τρόπου καὶ ie 
καὶ γὰρ £v τῷ περὶ διαιρέσεως οἱ περὶ Μινουκιανὸν καὶ 80 - 

εἴδους καὶ τρόπον ἐμνήσϑησαν, πάντα συγχέοντεφ᾽ oU 
μόνον δὲ κατὰ τὸ περιττὸν καὶ ἀδυνατὸν ἔνεστιν Gva-, 
τρέπειν τὰ ἐοιαῦτα εἴδη, ἀλλὰ -καὶ ὅτι τὸ ἰδιωτιχὸν xai 

DS 
-- 
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δημόσιον οὐκ ἀντιϑέσεως μόνης, ἀλλὰ καὶ χοινὸν πάσης 
στάσεως. Ἐκεῖνα εἰδέναι" τὰ εἴδη καὶ rovg: τρόπους, 

ἢ τὸ ἰδιωτικὸν καὶ — Koi ἴσως ταῦτα" ὃ τί 
δήποτε τὸν. ἐχείνων αὐτὸς δεχόμενος λόγον εἰσήνεγχεν ἕτε- 

δ Qov ; ὅτι ἤσϑετο καὶ τὸν ἐκείνων λόγον τῷ οἰκείῳ σχοπῷ 
συμφερόμενον" vo μὲν γὰρ εἴς τὸ OV ἔξωϑεν μεϑιστᾷν 
τὰ δίκαια τοῖς ἀνευϑύνοις ἔοικε, τὸ δὲ εἰς ἴδιόν t πάϑος 

ψυχῆς, τοῖς ὑπευϑύνοις. “4ιἀφέρει δὲ οὐδὲν". οὗ πρὸς 
τὴν φύσιν αὑτὴν ἀφορῶν, ἀλλ᾽ ὅσον πρὸς τὴν τῶν x&ga- 

40 λαίων ἥκεὶ" διάίρεσιν, εἶπεν ̓  αὑτὰς μὴ διενηνοχέναε" xol 

γὰρ ἐν Μεταστάσει, φησὶν, Bunte συγγνωμονεχὸν, xal 
ἐν συγγνώμῃ μεταστατικόν. Τουτὶ δ" xal γὰρ ἐνδὸ- 
bov πολλάχις ὄντος "TOU προσώπου αἰσχύνην φέρδε τὸ συγ- 

γνωμονικὼς ἀπολογεῖσθαι" μεταστατικῶς οὖν ἐροῦμεν, ὅτι 
45 οὐκ ἐγὼ αἴτιος, - ἀλλ᾽ ἢ τύχη" ἀδόξου δὲ ὄντος καὶ μη 

δυναμένου μεταστατιχις ἀπολογεϊδϑαι ἀναγλαϊὼς ini τὴν 

συγγνώμην. δεῖ καταφεύγειν". : ἐπεὶ δὲ κομιδῇ ἀσϑενὲς δο- 

xti τὸ φενερῶς ἠδιχηκότα, συγγνώμην αἰτεῖν, χρηστέον 

πρῶτον μὲν τῇ toU μέλλοντος. ἐπαγγελίᾳ, οἷον ἐ ἐγὼ τοίνυν 

40 διαφυγὼν ἀὖϑις" ὑμῖν χρήσιμος ἔσομδι τοῖς πολίταις. 

ἔπειτα ἐκ τῶν παῤαδειγμάτων τοῦϊο πιοτοῦσθαι, ὡς πολ- 
λοὶ πρῶτον δόξαντες ἀδικεῖν ἀγαϑοὶ τὰ τελευταῖα ὁτολῖ- 
ται γεγόνασιν, οἷον Θεμιστοκλῆς; καὶ ὡς, εἰ τὸ πρῶτον 

ἁμαρτὼν ἀνῃρέϑη, οὐκ ἂν ἡ “Ἑλλὰς τῆς Oi. ἐχείνου. ἐλευ- 
2ὅ ϑερίας ἁπωνατο" 'γῤίτον ἐχ γῆς τῶν dixteoriov ᾿φιλανϑρυ- 

« πίας, ὅτι 'εἰ μὴ ἐξιλανϑϑωπεύοντο; οὐδεὶς, ἂν ὑπελείσετο. 

"Evexo yr oU «μηδὲν μα ῤῥτεῖν" εἶτα ἐκ παραδει- 
γμάτων εἰ ἔχοιμεν ἐπιδειχνύναι. συγγνώμην. αὐτοὺς vti- 
povrag: ἑτέροις. 

8 Vol. ὝΙ]. ». ες 0 
C 
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"LM Ane πραγματωκῆφν, foo ert d 

. o0) "53 npe αἀγματική. Πραγματικὴ ὠνόμασται, 
χαϑότι πάντων ἐστὶ περιεκτικὴ τῶν πραᾳγμᾷτων, τὰ γελι- 

χὰ τῶν εἰδῶν, τῆς. ῥητορικῆς" λαβοῦσα χεφαίλαια, τὸ δί- , 
χαιον, » τὸ συμφέρον, καὶ τὸ καλόν" ἀνάγκη * γὰρ. ὅτι ὅ 
qv εἴχδε τις, πρᾶγμα, ὑφ᾽ ἕν τὶ xor o⸗ ἀνάγεσϑιαι" καὶ 

ἄλλως" Ὅτι͵ βετέχει τοῦ δικανικοῦ, κατὰ τὸ δίκαιαν, καὶ 
τοῦ παῤηχυρικοῦ, ταῖς. κατ᾽ ἀμφισβήτησιν. στάσεσι τὸ 

, πανηγυῤικὸν ἐμπίπτει" ἀλλὰ χαὶ tnc παιότηξος τῶν πρα- 

γμάτων εἰς TC παρεληλυϑύτᾳ καὶ μέλλοντα διαιρουμένης, 10 
αἱ μὲν ἄλλαι πᾶσαι. στάσεις τὸ παρεληλυϑὸς ἐξετάζουσιν, 

αὕτη͵ δὲ; ̓μόνῃ τὸ μέλλον ἐπισχοπεῖ, ἔσϑ᾽ ὅτε δὲ καὶ τῶν 
γεγονότων à ἄπτεζαι, πρὸς κατασχευὴν τῶν μελλόντων" ̓  

διὰ ταῦτᾳ ovv πάντα. μεγίστην περὶ τὰ πρᾶ; "uere ἰσχὺν. 

ἔχου σα πραχματιχὴ, οὐξαιρέτως προσηγορεύϑη.., “Ἰστέον. Ἢ 
δὲ, ὅτῃ τῶν στάσξων αἱ μέν εἰσι. ἐᾳχικαὶ,. αἱ δὲ oput, 

αἱ δὲ μικταὶλ λογικαὶ μὲν ἑπτά γὸμικαὶ δὲ τέσσαρες, μὶ- 
grol δὲ δύο, πρα γματιπὴ͵ καὶ, — — , «t χαὶ εἰχότως, 

ὡς μἰγμα ἑκατέρων, τῶν ἄκρων. .οὐσᾳι͵ καὶ μετφεὺ 4 ἐχείνων T 

ἐτέϑηφαὺ,. Ἔτι. dagéov,. ὡς ἐν μὲν τῆν μεδόδῳ. τὴν. πρα- 20 
γματί χὴν. προέταξε 1 τῶν͵ — Orto git y, πάσῃ ve, à." | 
αιρέσει τὰ ἁπλᾶ δεῖ τῶν πολυσχιδῶν προτιϑέναι" ἐγταῦ-. 
ϑα δὲ, οὐκέτι τοῦ διδερετικοῦ κατεπείχονταρ λύγου, τὴν, 
χατὰ φῦσεν αὐτῇ προσήκουσαν, τάξιν, ἀπένριμιε, μον iuo ἐφ 

5 No μ ἐμ ῳ" τελικὰ 5 xq κυρίως μέν εἶστε, 25: 
τρία. χατὰ τὰ τρία τῆς ῥητορικῆς. εἴδη, ὧν τέλη ἐστὶ τοῦ 

μὲν δικανικοῦ τὸ δίκαιον, ταῦ δὲ συμβομλευτξικοῦ" τὸ συμ-᾿ 
φέρον, τοὺ δὲ πἀνῃγυρικοῦ τὸ καλόν" τούτων δὲ 6 εἕκα- 
ὅτον ὑποδιαιρεῖται fig ταδε" τὸ ὁ μὲν δίκαιον etc τε τὸ - 

— — | 

1'Ex Vol, VII. c. XXII. p. 2 τῆς ῥητορικῆς Vol., VII. 
om. 3 Vol. VII. addit: : φημι. 4 Vol.. VIL ἐπάναγκες. 5 
Vol VH. γ.. 6 δὲ Vol VIL om, - ὃ 

D D 1 
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νόμιμον καὶ τὸ βίξαιον. καὶ τὸ τἔϑορ" τὸ δὲ συμφέρον 
εἰς TE τὸ χρήσιμον xa ἀναγκαῖον καὶ δυνατὸν xol ῥά- 

ἐν δον χαὶ τὸ ἐκβησόμενον᾽ τὸ δὲ χαλὸν eit εἴ "t6 ἐὸ πρέπον 

καὶ ἔνδοξον, τὰ μὲν bi» τοῦ διχανιχοῦ. τοῖ παρελῃλυ- 
5 ϑύότὸς εἰσὶ ἀρόνου, , διὸ καὶ meordérorzái ; οὐδὲ χρῷ ̓ οὗ» 

᾿ δὲ τούτων ἐκτός ἔστιν ἢ πράγμὰτικῆ,, νζαὶ 5 τὰ μαλι- 
ὁτὰ περὶ τὸ μέλλον Eh TG δὲ Aóinà περὶ Tà "P 

| ὁρᾶται /* "τοῦ δὲ" δικαϊδυ X0 γόμιμὸν προτέταχταξ, ὡς c. 

ἐεχνὸςφ᾽ hiofag' ol γὰρ δεινοὶ ἢ Ἀίστειᾷ ̂  ̓ ἰσχυῤῥέεράι τῶν 

40 ἐντέχνων" τὸ ψνόμὶ μὸν" ν οὖν &rtyvóg' fictis y ; τὸ δὲ. δίς 
6' 
 xiiov ἐξ. ἐννοιῶν ἐστι koi ἐνδόξων" πιστεὼν ἀντίῤῥησιν 
“ἐχουσῶν " πρὸ, Ob τοῦ δυνάτοῦ τὸ "συμφέρον" τέταχξαι" 

σιρότεῤὸν γὰρ ̓ δκοδ ῦμεν εἰ συμῳΐρει, "EO" οὑτὼς, εἶ" δυ- 

᾿ς ψατῦν' »εγέσθαι", φύσει οὖν πρότερον" τὸ ̓ δυμφέρον, καὶ 

46 ἐμπέριεἰληψὲν ἑαυτῷ τὸ δυνατὸν, ovx ἀνάπαλιν". οὐ γὰρ 
"' εἰ δυνατὸν ἱεροσυλῆδ; ἤδη xe | συμφέρον" ᾿εἰ δὲ xoi 
"ἄχρηστον τὸ συμδρξδον᾽ ἀλόντος. χοῦ δυνατοῦ, ἀλλὰ κἂν 
ἀπῇ. 70 δυνατὸν," χεὶ E GUjg fous Brita p δὲ 

ὑπὸ τὸ δυμφέρον ὑὸν δυραῤὸν, οὕτως "Phó" τὸ" bd τὰ 

«^ utm τι 6 

Belin —— it» E 5e — 
—R βᾶλλον᾽ TOY: età 'δόξηξ᾽ Volte ÜDevotov, "lgrt- 

| 85 ov δὲ, eg Epitoyt ἡνὴς b^ τὸ ἀναγκὰϊον κεφάλαϊὸν. &yyo- 
"a  ἰϑσϑένε δὲ xu ἄλλϑις βεμελέτηξαὶ. Ἔσεξι δὲ 7 

| piv £y y goqog' ἐγγραίρος 99 ἀπὸ δῆτου. qs δήξηδιν 

ἔχουσα, δὲϊ δὲ Ago tiros, x6 sept γηξόν: αἱ χὰῤ τῶν 
(0. ψβμῶν εἰσφορὰν" ἐξετάξονται," ποτέρον᾽ "“χατὰ vyóudv ' καὶ 

80 δίκαϊδν «ἢ οὔ; xui Ἀύῥερόν συμφέῤον. pav καὶ ἔνδοξον ἢ ? 
. - TO - 

um κὰν δ αν Δ. ΔΙ δος Ὁ 2 
, 27.Cod,. nian. -’ D: 8 χὸρόμ. οὖν dt. mücneg.ex T, VIL. ree, 

cepi: in Par. 2977. oí yàg QIU.,— qi ἄνεμος πίστις deest. 

9 T. VII. δ 10 Cod. οὗ συμφέρον. T, VII. οὐ om: 

͵7 
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τοὐναντίον" ** ἱστέον μέντορ, ὡς καὶ ἐν τῇ ἀγράφῳ *? 
ἐμπίπτει ἔσϑ᾽ ὅτε ῥητὸν , ὡς καὶ ἐπὶ τῆς ἀποχτεινάσης 
γυναιχὸς ἐύραννον τὸν ἄνδρα, καὶ. αἰτούσης εἰς τὴν o 
Ὀεᾶν τὴν σωτηρίαν 1 τῶν τέκνων, νόμου ὄντος τῷ τυρᾶν- 

yo συναποϑνήσχειν τὰ τέκνα" ἐνταῦϑα yop κεῖται μὲν δ 
τὸ 3 ῥητὸν, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ οὐ περὶ αὑτοῦ ἡ ζήτησις ἐσεὶν, 
εὐ ** ἔννομον, EU δίκαιον, ἀλλὰ περὶ τὴν ποιότητα. τῆς 
δωρεᾶς ; πότερον, aid ἣν αὐτεῖ δωρεὰν, δεῖ λαβεῖν αὐτὴν 15 
7| ἑτέραν, ἡ ζήτησις ἄγραφῦς ἔστι πραγματιχή.. "Eo, *? 
δὲ xv ἐν τῇ ἀγράφῳ τὸ ἔϑος εὑρεῖν ἀντὶ νομίμου πα- 10 
ραλαμβανόμενον. ᾿Εζήτηται δ δὲ, διατί à μὲν voy 
ἄλλων στάσεων μετὰ τὰ κεφάλαια παραλαμβάνει τὰ εἴς 
δη, ἐνταῦϑα δὲ πρὸ τῶν "εφαλαίων"" καὶ φαμεν, ὅτι ἐπὶ — 
piv τῶν ἄλλων στάσεων τὰ εἴδη v ὑφ᾽ ἕν xoi τὸ αὐτὸ γέ-᾿ 
vog ἀνάγεται, οἷον τοῦ στοχασμοῦ τὰ εἴδη πάντα ἐστὶ 16 
λογικὰ, καὶ πάλιν τοῦ ῥητοῦ xol τῆς διανοίας ἅπαντα 
γνομιχὰ, τὰ δὲ τὴς πραγματικῆς. οὐχ οὕτως," ἀλλ᾽ web 

διάφορον ἀνάγεται 19 7ένος, τὸ ἔ ἔγγραφον δηλαδὴ καὶ τὸ 
ἄγραφον ; ὧν τὸ μὲν ὑπὸ τὰς vouxùs πίπτέι, tÓ δὲ ὑπὸ 
τὰς λογικάς" προτέρων οὖν τὴν περὶ αὐτῶν ᾿ἐπίσχεψιν 40 

ἐποιήσατο, ἅτε 3" πολὺ διεστηκότων χαὶ κατ΄ ἀρχὰς δεομέ- 

νων διαστολῆς ; ὅπως ἂν σαφῇ τὰ τῆς διαιρέσεως γένη- 
ται. . Jaséoy δὲ, ὡς Ἔρμαγῤράς ὃ νεώτερορ. καὶ Mn- 

11 T. VII, addit: ἡ δὲ à ἄγραφος ῥητῶν οὗ «προσαπτομένη περὸ 
ψιλὰ μόνον ἔχει τὰ πράγμαται τὴν ζήτησιν. 42 Par. 2977. ἐγα. 

γράφφ. 15 τὸ T. VII. om, 14 T. VIL οἷον. si 45. T. 
VII. οἷον πότερον. 46 αὑτὴν inserui ex T. VII. ; 47 7. Vil. 

ἀλλὰ δὴ «al ἐν τῇ ἀγράφῳ [Planudae cod, ἐγγράφῳ) day εὖ" 

ρεῖν τὸ ἔϑος. ἀντὶ νόμου mag. |. 18 Τὶ VII. v 19 T. VII, 

ἀναφέρεται, — τὸ μὲν γὰρ ἔγγραφον αὐτῆς ὑπὸ τὰς νομικὰς 
nimis, τὸ δὲ ὦ ἄγρ. ὑπὸ τὰς λογικὰς" εὐλόγως οὖν σροτέραν, 20 
T. VII. ἀἄτε δή" et post ἀρχὰς ponit εὐθύς. 21 T. VII. yé« 

γοιτο. ἐντευϑεν δὲ ζητητέον, πότερον τὰ. τῆς πραγματικῆς εἴδη, 
Rhetor. V. 22 

* 
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τροφάνης ἰδίᾳ περὶ πραγματιχῆ e μονόβιβλον ᾿ἕχάτερος 

συντάξαντες ὡς γένη παραλαμβάνουσι τὸ ἔγγραφόν τε 

καὶ ἄγραφομ᾽ εἰς εἴδη γὰρ ἑτέραν τομὴν ἐποιήσαντο" ἀλλ᾽ 

ὃ μὲν Ἑρμαγώρας ov μέχῥι πολλῶν, ὁ δὲ ἹΜητροφράνης 
b ἄχρι πέντε. χαὶ εἴκοσι προῆλϑεν ἐἰδῶν, περὶ ὧν ἤδη λε- 

 Xtéí0y, ὡς χαὶ τῶν “Ἑρμαγόρου ἐν αὑτοῖς περιεχοεένων. 
Διεῖλε τοίνυν τὴν μὲν ἔγγραφον εἰς εἴδη ἑπτὰ, τὴν δὲ 

ἄγραφον εἰς ὑχτωχαίδεχα " πρῶτα δὲ λεγέσθω, τὰ τῆς 
ἐγγράφου 4, xal ἔστι ταῦτα, νόμου εἰσφορὰ ψιλὴ ̓ νόμου 

40 εἰσφορὰ᾽ μετὰ περιστάσεως, νόμου μέρους ἀναίρεσες, γύ- 

μοὺ μέρους προσϑήχη, ψηφίσματος εἰσφορὰ ψιλὴ, ψη- 

φίσματος εἰσφορὰ μετὰ προσχαπῆς ??: ἐγγράφου δίχα 
. ἀναιρέσεως " ψηφίσματος εἰσφορὰ μετὰ προσχοντῆς ἐγγρά- 
gov καὶ ἀναιρέσεως. 233 Νόμου μὲν εἰσφορὰ quis) , οἷον 

15 ὁ πρὸς anri * πολλῶν ἀτελείας ἐπειλημμένων εἰσφέ- 
. Qu “Αεπτίμῃς. νόμον, μηδένα εἶναι ἀτελῆ" νόμου εἰσφο- 

. ρὰ μετὰ περιστάσεως, οἷον. ?* νόμος τὸν" ὑβρίξοντα xi⸗ 
^ Aoc ἐκτιγχύναι" πένῃς xi πλούσιος ἐχϑροὶ τὰ πολιετιχα" 

ὕβρισε τρὶς ὁ πλούσιος τὸν πένητα, καὶ τὰς τριοχιλίας 35 

30 ἐξέτισε᾽ μετὰ ταῦτα 0 πένης νομοθετεῖ, μηκέτι negl χρή- 
note ὑπέχειν εὐθύνας τὸν ὑβρίζοντα" ἐνταῦϑα "ὁ δὲ ἐστέ 

vM 
καϑὸ γέγονεν » ὅλως εἴδη ij Boso A ἑαυτῶν, ἢ» καϑὸ πρὸς γένος 

ἄνηκται διάφορον, ἐγένετο, καὶ αὑτὰ γενικά. “Ἑρμαγόρᾳ v oty 

τῶν ,»εωτέρων καὶ ἹΜητροφάνει np: πραγματικῆς ἰδίᾳ μονόβ. ἕκατέ- 

" d δυντέτακτὰ ? “δι ὧν ὡς γενικόν τι φαίνονται παραλαβόντες τὸ 

ἄγραφόν τε καὶ ἔγγρ. IMon. 8. ὡς γενικόν τι — "6 μὲν Eguay. 

. Om. 2 "Par. 2977. προκοπῆς, 23 T. VII. addit: λάβω- 

μὲν of» Em παραδείγματος ἕκαστον. 24 Pro οἷον T. VII. ἧς 

ἐκεῖνο πἀραδει,μα. 25 Planud. τρισχιλέας. T3 VII. χιλίας. — 26 

T. VIL. ἴσως δὲ ἀπορήσεὶ τις καὶ μάλα εἰχότως, à»9? ὅτου καλεῖ- 

ται τὸ τοιοῦτον μετὰ περιστάσεως, ὡς ἐνὸν᾽ εὑρέσθαι τι ῥητορικὸν 

ἄνευ περιστάσεως " δηλον γὰρ ὡς τὸ ἀπερίστατον καϑολ. — ῥητέον 

δὲ, ὡς ἰδιώνυμον μᾶλλον καὶ προσεχέστερον τοῦτο ἀπὸ ἴῆς περιστ, 

ὀνομάζεται. 

- 
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ΣΧΟΖΙΑ ΕἸΣ ΣΤΆΣΕΙΣ ^ 33 
OV , LI πιζντὸς δητοριχοῦ προβλήματος" μετὰ «περιστάν 
'σδως εὑρισκομένου, τὸ γὰρ ἀπερίστατον καδϑολιχὸν καὶ 
ἢ φιλόσοφον ἢ προγύμνασμα, ἐδίως τοῦτο μετὰ περιατάς 

σεως Ὀνομδζεται" καθὸ" ἃ ἀφ᾽ ὦν. αὐτὸρ τις ἔπαδεν εἰσι 

φέρει τὸν Φόμον" ἔστι δὲ ὅμσιον τῷδε χαὶ τὸ παρὰ 4ῃ- δ 
μοσϑένους ἐν τῷ χατὰ Τιμοχράτους. περὶ τοῦ «οχροῦ 
τοῦ ἕτεροιῥθάλμου. ?? Nópov μέρους ἀναίρεσιρ, ὄϊον τὸν 
ἁλισχόμενον ἐπὶ μοιχείᾳ νόμος ἐκέλευεν ἢ χρήματα διδό- 
ναὶ ἢ ἀναιρεῖσθαι" συνέβη πολλοὺς ἁλόντος μοιγοὺς’ μὴ 
ἀναιρεϑηνανρ xoi »όμον εἰσφέρει Tig χελδύσντα, πᾶντα MÓ 
μοιχὸν ἀπαϊρεῖσϑαι" ἐνταῦϑιτε γὰρ μέρος ἀναιρεῖται τοῦ ?* 
νόμου τὸ δ στερὶ τῶν χρημάτων. Ἰγόμου ?9 μέρους προσα 
pn" olov γόμος τὸν πόρνον ur λέγδον" πολλοὶ κατὰ " 
τὸν νόμον χωλυϑέντες. δημηγορεῖν ἐθορύβουν ἐν ταῖρ 

ἐχχλησίκις, καὶ προστίϑησί τις τῷ “νόμῳ, μηδὲ 35 ἐχξ, 15 
κλησιήξειν εὐτούς. ** Ψηφίσματος εἰσφορὰ ψιλὴ, ὡς o 33. 
Κτησιφῶν. “περὶ τοῦ areae dnas Δημοσθένην. Jis... 

φίσματος. εἰσφορὰ: peru προσχυπῆς 35. ἐγγράφου . δύχα; 
ἀναιρέσεως, οἷον τρισὶν. ἡμέραις map πολέμου. βουλεύερ. 

σϑαι νόμος Exe, Ἰξλατειὰν ἔχοντος" dh uov" αὖ “δ᾽ 
ϑημερὸν γράφει Δημοσϑένης᾽ ̓ ἐξεένοι" Mer ὑοροσχοπῇρ' 
δὲ ἐγγράφου. ̂ O: ἀναιρέσεως εἶπεν, Oh 81 προσχόρέδο 
μὲν καὶ ἐναντιοῦται πρὸς ἃ τὸ ὁ παρὸν ἐγγράφῳ νόμῳ" οὐκ 
— οι 

, 92 ὙΠΕΡ Maie" 'γόμου ̓ δὲ μι. .18 τὸν "ex T, VII. 

recepi,. : 29 T. VII. νόμου δὲ p. πρ. ὡς ἐπ᾽. ἐχείνου τοῦ früpUa 

δείγματὸς *  vóuob 50 Par. 2977, μή. 2916, μὴ δέ, Mon 8. 

μηδέν. Planud. μήδέ. δι T. VII. Pr, καὶ mgl, τῶν praua - 

τῶν διαληπτέον" ψηφίσματος μὲν sod. 5) T. ὙΠ. ἡ 7 Κτησιφῶν." 

τὸς et mox “Δημουϑένη. — δὲ tog. 55 Par. 2977, 

constanter προκοπῆς. 4 T. VII. ὅτε ov» ἀνολρεῖ παντελῶς τὸν 

νόμον, ἀλλὰ προκόπτει αὐτῷ xod ἐναντιοῦται πρὸς τὸ παρόν: τὶ 

δὲ λέγει" προχοπῆς ἐγγράφου. , τουτέστιν ἐναντιώσεως τῆς πρὸς y 
χραφον γενομένης, γόμῳ yup —R ᾿ψηφίόματος ϑὲ εἶσφι. 

r4 
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ἀναιρεῖ δὲ αὐτὸν. παντελῶς. ψηφίσματος eiaqopo μετὰ 
᾿ψερραχοπῆς ἐγγράφου xol ἀναιρέσεως, οἷον μετὰ τὰ ἐν 
ΔΙαραϑῶνε γράφει τις παρὰ «ακεδαιμονίρις τὸν περὶ "5 
τῆς πανσελήνου νόμον λυϑῆναι "ἐνταῦθα γὰρ καὶ ἔγαν- 

6 τιοῦται xal. ἀναιρεῖται 35 “παντελῶς τὸν νῴιαῦ. Τῆς 
iv οὖν “ἐγγράφου πραγματιχῆς τοσαῦτα 37..εἴδη" τῆς 
δὲ ἀγράφρῃ, ὡς, ἔφην, ὀχτωκαίδεχὰ ταῦτα, 35" χατὰ ποι- 

στήτων ἐπιβολὴ, κατὰ κόμαν, κατὰ ψήφιόμα, αατὰ nj 
ovyha, κατὰ διαϑήχην, κατὰ συνϑήχην, χαξὰ  στοσύ- 

᾿4φτητα xqi «αηλικότητα, κατὰ. αἴτησιν, κατὰ υσύζκρισιν, 
data ; ἀμφεςβήτησιν , χατὰ ἕν μόριον δικαίου, χατὰ δυ- 

χιμασίαν, κατὰ τίμησιν 55. χαὶ" ἀνθυποτίμησιν", "κατὰ 
' δισαγωγὴν, κατὰ» προεισαγωγήμ᾽" περὶ 45 τῆς κατὰ πλῆ- 

ὅος ἐξετάσεως; κατὰ προσαγγδδῖαν, κατὰ ἐπικλογρου δια- 

£5 δικαδίαν. "Κατὰ ** μὲν οὖν ποιοτήτων ἐπιβολὴν, οἷον 
οἰκέτης ἀπέστη ἐπ᾽ ἐλευϑερίᾳ, xot μετεώρον .ζῆς δί- 
χης οὔαης ἀποδόσίϑαι βούλεται τὴν ἑαυτοῦ οὐαίαν" ἐπὶ 
χὰρ τῇ. ποιότητι, ἐφ᾽ ἢ πρότερον Tj κχρίδις,. πότερον 
ἐγένετο δοῦλος ἢ μὴ, προσετέθη xol ἡ περὶ τοῦ ἀπο- 

20 δόσϑαδιτοθᾳ εὐὐτίαν, ζητησὶς . ἐπιβολὴν γὰρ ἔχεν τὴν προσ- 
-ϑήνην, κατὰ «δὲ νόμον, ^? οἷον. μονομαχεῖν᾽ τοὺς ἄρι- 
aríag *? “νόμος υὐδέλευε, αὶ τὸν νιχῶντα λαμβάνειν τὸ 

35 Mon. 8. παρὰ τῆς πανσελήνηρ, 56 T. Vil. —X 

31 T. VIL. ταῦ. παρέσχετο si0m..,:..58. T. VII. ἐχκρίσϑω δὲ τοῖς 
ἐχομένοις καὶ ταῦτα. 539 Mon. 8, μίμησιν. — Par. 2977. μίμησιν 

"αὶ ἀνθυπομίμησιν». 40 Mon. 8. περὶ δὲ 41 TT. VII. ὥσπερ 

οὖν ἐπὶ τῆς ἐχγράφου ἕκαστον ἐπὶ παραφείγματος ἡ ἡμῖν τεϑεώρηται» 

οὕτω καὶ τῶν προκδιμένων εἰδῶν δώσομεν ἕκαστον. παράδειγμα" 

προσεκτέον δὲ T0» νοῦν ἀκριβέστερον" πολλοὺ γὰρ δὴ τῶν ἑχαγῶς 

ἦφϑαι δοκούκτωπ ῥητορικῆς, ἀγνοήσάᾶντες τὰ τοιαῦτα τῆς ῥητορικῆς 

εἴδη, σῳόδρα περὶ. τὰς στάσεις. διήμαρτον" ἔστι τοίνυν τῆς κατὰ 

ποιοτήτων ἐπιβολῆς τοιόνδϑ8 παράδειγμα " οἰκέτης. ἀπέστη ἐπ. 43 

T. ὙΠ. νόμον δέ... e5 T. ὙΠ. ἀριστεῖς. 
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! γέρας" δύο τινὸς ** ἠρίστευσαν παῖδες, καὶ συμβουλεύξε 
φεύγειν 45 αὐτοῖς ὁ πατήρ ἐνταῦϑα 46 δὲ εἰ" καὶ νό-. 
μος πρόκειται, ἀλλ᾽ οὐ περὶ αὐτὸν ἡ ζήτησις, ἀλλὰ περὰ 
τῆς φυγῆς διὸ χαὶ οὗ τῆς ἐγγράφου πραγματιχῆς ἔστιν, 

ἀλλὰ τῆς ἀγράφου" κατὰ ψήφισμα, οἷον πένης καὶ πλού- 5 
σιος ἐχϑροὶ τὰ πολιτικά" ὑπέσχετο ἀριστεύσειν “7 ὁ πλού- 
σιος, εἰ μετὰ τὴν ἀριστείαν λάβοι 48. τὸν πένητα ἔχδο- 
τον" ἐψηφίσϑη αὐτῷ ἐκ τοῦ δήμου" ἀριστεύσας 45 ἔτες-. 
λεύτησε, καὶ ἀξιοῦσιν oi τοῦ πλουσίου παῖδες λαβεῖν 
τὸν πένητα ἔχδοτον. 55 Κατὰ χήρυγμα, οἷον πλούσιος 10 

ἀφανοῦς αὑτῷ γενομένου τοῦ παιδὸς ὑπέσχετο δώσειν 
χιλίας δρᾳχμὰς τῷ μηκύσαντι" Y ἐμήνυσέ τις αὐτὸν τε- 
ϑνεῶτα, καὶ ἀξιοῖ τὰς χιλίας δραχμὰς λαβεῖν. Κατὰ 
διαϑήκην, οἷον τελευτῶν τις ἐπὶ γυναιχὶ ἐγχκύμονε διέ- 
ϑετο κληρονομεῖν τὸν τεχϑησύμενον χιλίων δραχμῶν" τῆς 15. 
δὲ τεχούσης δίδυμα τῶν rcyÜévrov ἕκατερον 35. ἀξιοῖ λα- : 

fiv χιλίας δραχμάς" ἔστιν ovv. ἡ ξήτησις, πότερον δεῖ 
χιλίας ἀμφοῖν δοῦναι, ἢ ἑχατέρῳ χιλίας. Κατὰ συνϑή-᾽ 
χην" 55 οἷον δύο συνέϑεντο. xoyà τὰ ἐκ 51 τοῦ πολέ- 

44 "7T. VII. τινές. t 45 T, VII. ovy. 46 T. VII. ad- 

dit: καὶ μή τῳ ϑαυμαστὸν δόξῃ, τίνα τρόπον' fora, τὸ τοιοῦτον 
ἐγγράφου πραγματικῆς κατὰ νύμον ys καϑεστώσης" ἔφην γὰρ ἄνω. 

τέρω, ὡς οὗ πάντως, ἔνϑα ἔγγραφόν τι ὑπόκειται, 7 ἐκεῖ καὶ πρα- 

γματικὴ ἔγγραφος, ἀλλ᾽, ὅταν καὶ περὸ τὸ ῥητὸν ἢ ζήτησις γίνηται, 

δρῶμεν δὲ ἐνταῦϑα᾽ τὴν ζήτησιν οὖσαν οὐ περὶ τοῦ γόμου, si κύ- 

ριον αὑτὸν εἶναι δεῖ, ἢ ἄκυρον, ἀλλὰ περὶ τῆς φυγῆς πότερον ue. 

γειν προσήκει μᾶλλον ἢ φεύγειν" κατὰ δὲ ψήφισμας 47 T. VH.. 

ἀριστεύειν. 48 T. VII. λάβοι. Plan. λάβῃ. 49 T. VII. 

ἀριστεύσας. "Plon. ᾿ἀριστεύων. δ0 T, VII. πάλιν yàg ἐνταῦϑα 
ἄρχεται μὲν ἐκ τοῦ ἐγγράφου ἣ ζήτησις" οὐκέτι δὲ περὶ αὑτὸ ἔστη- 

σε᾿ τοῦ δὲ κατὰ τὸ κήρυγμα εἴδους ἐκεῖνο παράδειγμα " πλούσιος. 

54 T. VII. μηνύδοντι" τεϑγεῶτά τις αὐτὸν ἐμήνυσε. — Τοῦ δὲ xa- 

τὰ διαϑ. παράδειγμα τόδε. αὶ 52 Par, 2977. ἑκάτερος. ^ 58 T. 

Ld 

LÀ 
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μον ποιήσεσϑαι 51... ὃ μὲν ἠρίστευσν, ὁ δὲ τὴν τάξιν 
| χκατέλιπε". χαὶ ὁ λειποτάκτῃς ἀξιοῖ τὰ TOU ἡριστευχότος 
ζάφυρα γενέσθαι χοινά. Kdre πασότητα καὶ 59 πηλι- 
᾿κότητα" πκάμορ- τὸν τυραννοχτόγον λαμβάνειν δωρεάν" 
5 Θρασύβουλος τοὺς τριάκοντα καϑελὼν ἀξιοῖ τριάκοντα 

λαβεῖν δωρεάρ᾽" κατὰ γὰρ τὴν 57 ποσότητα τῶν ἀνῃρη- 

μένων καὶ τὰ μέχεϑος τῆς. πράξεως γίγεταὶ τὰ τῆς ζη- 

τήσεως. Κατὰ 38 αἴτησιν" oiov ἀξιοῖ μετὰ τὰ κατὰ 

Πύλον Κλέων Πύϑιος καλείσῶαι' κατὰ σύγκχρισεν, 5 
10 οἷον γέρας ἐκ παιδείας προὔκειτο " 65 ἔχων τις ᾿Ολυμπεονί- 

xmv παῖδα καὶ ἕτερον τρισαριστέα ἀξιοῖ 41 ἑχάτερον τὸ 
γέρας λαβεῖν. Κατὰ 51 ἀμφισβήτησιν, οἷόν τις ἵππον 
ἁμιλλητήριον ἀπημπόλει" λαβὼν αὐτὸν ἃ πρίασϑαε βου- 
λόμενος εἰς διάπδιραν ἀγωνίζεται puer. ἐκείνου ᾿Ολύμπια, 
xol νενίκηκεν" δἶτα ἀμφισβητοῦσι περὶ 53: τοῦ γέρως 

15 ἑχάτερος. 61 Κατὰ ἕν μόριον τοῦ 95 δικαίαυ, οἷον νό- 
poc τὸν ὑπερήμερον 99 δοῦλον γενέσϑαι τοῦ νενιχηχότος" 
ἔλαβέ τις ὑπερήμερον εἰς δουλείαν, ἐξέπλευσεν ἑτέρωσε 57 
μετ᾽ ἐκείνου, ζάλης ἐν τῷ τόπῳ γενομένης ἔδεε μέρος 

VII. addit: δὲ πραγματικὴν, ὡς ἐπ᾿ ἐκείνου τοῦ προβλήματος. δύο. 

54 ἐκ T. VII. om. — 55 T. VIL. ποιήσπασϑαι. — 56 Τ΄ VII. 
δὲ καὶ πηλ. olo». 57 τὴν T. ὙΠ. om. 58 T. VIL, rov δὲ 
κατὰ atr. εἴδους λάβωμεν παράδειγμα τὸ παρὰ τεχνικοῦ. ἀξιοῖ" 
59 T. VII. δὲ, pro γέρας Plan. γάρ, 60 T. VII. πρόκειται. 
61 T. VIL ἀξιοῦσιν ἑκάτερος. — 62 T. VIL. τὰ δὲ κατὰ ἀμφ. 
ἐπὶ τούτου ϑεωρητέαον τοῦ παραδείγματος. ἵππον tig. 63 περὶ 

T. VII. om. 64 T. VII. addit: διαφέρει δὲ 10 κατὰ ἀμφισβή- 

- *qsw τοῦ κατὰ σύγκρισιν, ὡς πᾶσιν ἔδοξε, τούτῳ, ὅτι ἐν μὲν, TO 

κατὰ GUyxQudi» τὰ ὅλον συγκριτικῶς προφέρεται. ἐνταῦϑα δὲ ψιλῶς 

τὸ ξαυτοῦ ἑκάτερος κατασπευάξει. κατὰ δὲ ἕν μόριον δικαίου, ὡς 

ἐπὶ τοῦδε τοῦ προβλήματος. νόμος, 65 Cod. τὸ, scr. τοῦ. 66 

Sch. min. in T. VII. ὑπερήμεράς ἐστιν ὃ ἐν τῇ καταδίκῃ πρὸς τὸ 

ἐκεῖφαι ἡμέρας τινὰς λαβὼν καὶ μὴ διαλυσάμενος. 67 T. VII. 

^ δτέρωϑεν. , 
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ἀποβληϑῆναι tov φόρτου, xal ὃ δεσπότης τὸν ὑπερήμε- 
ρον- ἀποβαίνειν ἠνάγκασε" μετὰ ταῦτα σώξεται καὶ 65 
τὸ σχάφος καὶ ὁ ὑπερήμερος; xe 0 μὲν ἀξιοῖ ἐλεύϑε- 
ρος εἶναν, ὁ δὲ ὡς δούλου ἀντέχεται" καλεῖται δὲ 69 χα- 

τὰ ἕν μόριον δικαίου, ὅτι ἀμφότεροι περὶ ἕν ἑστήκασιν 5. 
ἐπιχείρημα, ὁ μὲν τῇ ὑπερημερίᾳ ἐπανέχων, 79 ὁ δὲ τῷ 
ἀποβεβλῆσϑαι τῆς 75 νεώς " xata δοκιμασίαν, οἷον ᾽4λ- 
κιβιάδης λαχὼν. δαδουχεῖν δοκιμάξεται" κατὰ τίμησιν καὶ 
ἀνϑυποτίμησιν, οἷον Μιλτιάδης μετὰ Πάρον ἐξημιώϑη 

πεντήχκηντα ταλάντων, ὃ δὲ ϑάνατον. αἱρεῖται" ἔστι 10 
δὲ παραπλήσιον τούτῳ xol τὸ περὶ Θρασυβούλου loro- 

θούμενον, ὃς μετὰ τὴν τῶν. τριάχαντα κατάλυσιν ἔγρα- 

με τῷ «Τυσίᾳ ψήφισμα περὶ τοῦ δεῖν αὑτὸν γενέσθαι πο- 

Ac xc κατηγορήϑεὶς ὡς ἀπροβούλευτον ψήφισμα "eol 

τοῦ δεῖν αὐτὸν γενέσϑαξ πολίτην εἰσενεγκῶν ,0U γὰρ ἦν πω15 

καταστᾷσᾳ ἡ 73 βουλὴ, κατεδικάφϑη χρημάτων" ὃ δὲ οὑμὰ 
día ἔ ἔφη, ἀλλὰ ϑανατου) τί γὰρ τριούτους ἔσωζον. Κατὰ 73 
εἰσαγωγήν, οἷον Δημοσϑένης Αἰσχίνουξατηγόρησε φιλιππι: 
σμὸν, καὶ Aicyivuc Δημοσϑένους μηδισμόν. παρελϑὼν «4ρι- 
στργείτων ἀξιοῖ ἀμφοτέρων κατῃγορεῖν" ἔστιν οὖν ἡ ζή- 20 

τησις περὶ τῆς εἰσαγωγῆς, πότερον δεῖ ἐ ἐκείγους δέχεσί)αι ἀλ- 

λήλων κατηγοροῦντας ἢ "dowroytirova à ἀμφοτέρων.- Κατὰ | 

προεισαγωγὴν, οἷον νόμος ἐδίδου τῷ μὲν παιδὶ κατὰ 7 τοῦ 
πατρὸς τὴν τῆς παρανοίας εἰσάγειν γραφὴν; τῇ δὲ y 
γαιχὶ τὴν περὶ 7". τῆς καχώσεως" ἐγράφη τις κατὰ ταῦ- 38 

τὸν ὑπὸ μὲν τοῦ παιδὸς παραγοίας, ὑπὸ δὲ τῆς γυναικὸς 
χαχώσεως, καὶ ἀμφισβητοῦσιν 6ὲ γραψάμενοι, vive δεῖ 

68 xai ex T, VII, recepi, ' 69 T, VII. δὲ τὰ τοιοῦτον εἶδος. 

70 'T. ΥἹ] ὑπανέχων. 74 T. VII. ἀπὸ »εὼς, ἕτερον δὲ οὐδὲν 

ἕξουσι λέγειν. “Κατὰ δοκ. δὲ, ὥσπερ ἐκεῖνος. dx, — δοκιμάζεταυ, 

τοῦ δὲ κατὰ τ, x. ἄνϑυποτ. ἔστω παράδειγμα τόδε. 7172 T. VII. 

τηνικαῦτα βουλή. 7173 T. VII. κατὰ δὲ, et paullo post κατὰ ài 

σιροεισ, 74 Par. 2977. κατὰ τὴν τοῦ π. | 75 Mon. 8. παρά. 

^ 
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προτέραν εἰσαχϑῆναι γραφήν" ἐκ γὰρ τῆς προεισαγομέ- 

ync ἡ δευτέρα ἐλύετο᾽" εἰ μὲν γὰρ ἥλω καχώσεως φρονῶν, 

οὐκέτ᾽ ἂν παρανοίας ixpivero* 76 εἰ δ᾽ αὖ παρανοίας 
ἑάλω, ἡ τῆς χαχώσεως πάλιν ηφανίζετο χρίσις " οἷα δὴ 

δοὺκ ὄντος 77 αὐτοῦ ἐν τῷ χαϑεστηχότι λογισμῷ. Κατὰ 

πλῆϑος ἐξετάσεως, οἷον »όμος τῶν πλειόνων τὴν ψῆφον 
χρατεῖν" ̓ αρινόμενός τις ὑπὸ ἑπτὰ δικαστῶν, 79 πρὸς μὲν 

τῶν τριῶν ϑανάτου 85 χατεδιχάσϑη, πρὸς δὲ τῶν δύο 
φεύγειν, ὑπὸ δὲ τῶν λοιπῶν δύο χρήματα ἐχτιννύνωε" ἐν- 

40 ταῦϑα γὰρ ὁ τῶν τεσσάρων μερισμὸς ἐποίησε τὴν ἀμ- 

φισβητησιν, xol ξητοῦμεν, πότερον δεῖ περιεῖναι αὐτὸν 

κατὰ τοὺς τέσσαρας ἢ τεϑνάναι χατὰ τὴν ψῆφον τῶν 
τριῶν" ὡς τούτων. μὲν ταὑτὸν ἀποφηναμένων, τῶν δὲ 
τεσσάρων εἰς δύο' διαστάντων. ** — TO δὲ κατὰ προσαγ- 

: 45 γελίαν διαιρεῖται εἰς 33 τρία. ἢ γὰρ ἑαυτόν τις πρὸόσαγ- 
γέλλει, ἢ οἰκέτην ἴδιον, ἢ οἰχέτην ἀλλότριον, χατά τινα 

περίστασιν γενόμενον ἑαυτοῦ" 83 ἡ γὰρ προσαγγελέα ἐπὶ 
τῶν xaT ἐξουσίαν ἡμῖν γίνεσϑαι D βούλεται" τοῦ μὲν 
οὖν ἑαυτὸν ὑτροσαγγέλλειν agora. εὑρεῖν ἐστι 95 παρα- 

20 δείγματα, οἷον Δημοσϑέκης μετὰ τὰ ἐν Χαιρωνείᾳ ἑαυτὸν 
προσαγγέλλει, καὶ 86 πολλὰ δὲ τῶν ἡϑικῶν τοιαῦτα " ὃ 
φιλάργυρος ἐπὶ ταῖς πέντε ϑυγατράσιν ἑαυτὸν προσαγ- 

ες γέλλων, καὶ ὃ δύσχολος 0 τὴν λάλον ἔχων γυναῖκα, καὶ ὃ 
κόλαξ προσαγγέλλων ἑαυτὸν 87 φιλοσοφήσαντος τοῦ νέου" 

.15 κατὰ 88 δὲ oixérov ἰδίου προσαγγελία, οἷον ἔχων τις παῖ- 
δας ἐπέστηρεν αὑτοῖς τὸν οἰχέτην ἀχκόλουϑον" rtÜvnxa- 

76 Par. 2977. ἐγράφετο. 77 T. VII. ὄντος γε. 78 T. 

VIL τὸ δὲ περὸ τῆς κατὰ τὸ πλῆϑος ἐξετάσεως τοιόνδε νόμος. 

. 79 7T. VII. δικασταῖς. 80 T. VII. τελευτὰν κατεκρίϑη. 81 

T. VII. διαστ. εἰς δύο. 82 T. VII. τριυΐν. 85 T. VII. éav- 

19. 84 T. VIL βούλεται yiv. 85 T.VII. ἔνεστι, 86 T. VII. 

κατά. 87 προσ. &avtóv recepi ex T. VII. — 88 T. VIL. τῆς δὲ 

tà oix, ἰδ. προσαγγελίας παράδειγμα τοῦτο". ἔχων. 
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σιν oi παῖδες μαστιχϑέντες ὑπ᾿ αὐτοῦ, καὶ προσαγγέλλεε 
αὐτὸν ὁ δεσπότης. 99 ἀλλοτρίου δὲ οἰκέτου προσαγγελία, 
xeta τινα περίστασιν ἰδίου γενομένου, οἷον ἔχων τις Oi- 
χέτην ἐράσϑη ἑταίρας, ἐδωρήσατο τῇ ἑταίρᾳ τὸν οἰχέτην" 
ἢ δὲ ταῖς ϑύραις αὑτὸν ἐπέστησεν " ἐπελθόντα τὸν δὲε- ὅ 

σπότην οὗτος οὐ μόνον οὐχ εἰρδέχεται, ἀλλὰ καὶ στὰς &y- 

δοϑεν ?? ἐνουϑέτησε. χαὶ σωφρονήσαντος ἐχείνου προσ- 

ἀγγέλλει" τὰν | οἰχέτην ἡ ἑταίρα, xol ὁ δεσπότης ὡς ἰδίου 

ἀντέχεται" ἡ δὲ͵ ζήτησις ἐνταῦϑα γίνεται κατὰ τὴν ποιό- 
Tyra τοῦ δόντος, ὅτι ἐρῶν ἔδωχε, καὶ τῆς εἰληφυίας, ὅτι 

ἑταίρα, καὶ ἐπὶ πράξει ἔλαβεν οὐχ ἐπαινουμένῃ. 51 Κατὰ 
δὲ ἐπικλήρου διαδικασίαν, οἷον 702091; τις ἀνεψιᾶς αὖ- 

τοῦ" προσελϑὼν τῷ πατρὶ. τῆς παιδὸς διελέχϑη περὶ 

τοῦ γάμου" ὃ δὲ ϑᾶττον ὄφη τεϑνήξεσθαι αὐτὴν ἢ ἐχεί-- 

νῷ δοϑήσεσϑαι" μεταξὺ τελευτήσαντος τοῦ πατρὸς κατὰ 
τὸν νόμον τῶν ἐπικλήρῳν ἀξιοῖ λαβεῖν τὴν παῖδα, καὶ 
ἀντιλέγουσιν αἱ ἀγχιστεῖς" ταῦτα 53 μὲν τὰ εἴδη παραδί- 
δωσι ἹΜητροφάνης" ἕτεροι δὲ τούτοις προρτιϑέασι τὰ 

κατὰ ψιλὴν εἰσήγησιν, τὸ χατὰ amo] jov&v, τὸ 533 κατὰ 

συμπλοκὴν τῶν ἄλλων στάσεων" τὸ ?* μὲν κατὰ ψιλὴν. 20 
εἰσήγησιν, οἷον βουλεύεται ᾿4λέξανδρος διαβῆναι 95 τὸν 

89 T. VII. παρέχει δὲ ἢ vov ἀκολούϑου ποιύτης ἐνταῦϑα τὴν 

ζήτησιν" τοῦ δὲ προσαγγέλλειν ἀλλότριον οἰκέτην κατά τινα παρά- 

στασιν γενόμενον λάβε μοι τοιοῦτον παράδειγμα. ἔχων. 90 T. 

VII. ἔνδον. 591 T. VIL τοιαῦτα γὰρ τὰ περὶ τῶν διαφορῶν τῆς. 

προσαγγελίας" τοῦ κατὰ ἐπικλήρου διαδικασίαν, ὕ ὁπερὸ ὄγδοον καὶ δέκατόν 

ἐστιν εἶδος, παράδειγμα τόδε. ἠράσϑη τις. — 1.135. Οοἀα.διειλέχϑη. 92 

T. VIL ὃ μὲν οὖν ητροφάνης εἴδη πραγματικῆς ἃ δέδωκε ταῦτά ἐστιν" 

εἰσὶ δὲ ov καὶ προστιϑέασι, καὶ αὖ πάλιν τῶν εἰρημένων τινὰ éx- 

βάλλουσιν ἕτεροι" οὗ μὲν οὖν προστιϑέντες ἐπεισφέρουσι τὸ κατα 

ψιλὴν εἰσήγησιν. 95 T. VII. τό ze. 94 T. VIL. κατὰ μέν. 

95. T. VIL, τὸν Τίγρην, ἢ βουλεύεται Ξέρξης, εἰ δεῖ ἐφ᾽ Ἕλληνας 

στρατεύεσθαι. τοῦτὸ yag, φασὶν, οὐδενὶ τῶν εἰρημένων εἰδῶν à ἁρμότ- 

τεῦ) ὥστε ὑπό τι ἐχείνων ἀνενεχϑῆγαν. ἐκεῖνα μὲν γὰρ πάντως. ἔχεν 

' 
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Γαγγην" κατὰ ἀποκήρυξιν δὲ,. οἷον ὑπειρῆλϑε ris τῷ 
πατρὶ ὡς ἀναιρήσων αὑτὸν, μετεβάλετο 96 τῆς γνωμης, 

καὶ ἀξιώσας τὸν πατέρα ἐνωμότως ὑποσχέσϑαι, ὡς οὔτε57 

. ἀποκηρύξει, οὔτε χατηγορήσει, ἔτυχε τῆς αἰτήσεως" μετὰ 
Βταῦτα ἃ πατὴρ ἀποκηρύττει, καὶ ἀντιλέγει .0 παῖς. 53 

Ἰστέον δὲ, ὅτι πᾶσα μὲν ἀποκήρυξις κατὰ πραγματικὴν 
γίνεται" ἐπιδέχεται δὲ καὶ ἑτέρας. ἐπιπλοκὴν στάσεως" 
χαὶ ταῦτα μὲν τὰ ῥηθέντα εἴδη εἶεν ἂν πραγματικῆς" 

τὸ δὲ κατὰ συμπλοκὴν τῶν ἄλλων στάσεων οὐχ ἂν εἶδος 

40 ξἴη" 1 yaQ ἂν ἡμῖν ἐπ᾽ ἄπορον ἐξενεχϑείη ὁ 0 λόγος" τινὲς 

δὲ τὰ παρὰ τοῦ Μητροφάνους ἔγγραφα εἰς ἕν συνάγου- 
σι" τὸ τξ γὰρ κατὰ νόμον καὶ ψήφισμα καὶ κήρυγμα καὶ 

συνθήκην καὶ διαϑήκην ἑνὸς εἴδους φασὶν ὡς ἀπὸ ῥητοῦ 

τὴν ἀρχὴν εἰληφότα * οὐκ ἐμνήσϑη δὲ τῶν ῥηθέντων εἶ- 
48 δῶν ὃ τεχνικὸς, ὅτι περὶ διαιρέσεως αὑτῷ τῶν κεφαλαίων 

4 πραγματεία * ταῦτα δὲ οὐδεμίαν διαφορὰν περὶ τὴν 

διαίρεσιν ἔχει. Τὸ τοίνυν νόμιμον" περὶ τῆς ἐγγρά- 

φαυαναβάλλεται τέως" ἐν ταῖς vopixai γὰρ, φησὶ, τὴν ταύ- 

, Τῆς γνωσόμεϑα δύναμιν" οὐ γὰρ ἐνεδέχετο ἡμᾶς ταύτην 

à0 γνῶναι , πρὰ τοῦ τὰς νομικὰς στάσεις μαϑεῖνε Ἱστέον 

δὲ, ὅτι Πορφύριος 53 καὶ ἕτερα χεφάλαϊα ἐν τῇ πραγμα- 

τιχῇ παρέλαβε. πηλιχότητά τε χαὶ πρὸς τι, Boexsiav 

μέντοι ταῦτα δύναμιν ἐνταυϑοῖ κέχτηται" ἐν τῇ ἀγράφῳ 

δὲ τὸ. ἔϑος τὴν τοῦ γομίμου τάξιν ἀναπληροῖ" τρία γὰρ 

τινὰ περίστασιν, τοῦτο δὲ ψιλὴν εἰσήγησιν, καὶ ἀληθὴς Q λόγος καὶ 

παραδέχομαι, κατὰ ἀποκήρυξιν δὲ, οἷον ἐπεισηλϑέτις, — 96 T. VI, 
μετεβάλλετο. 597 'T. ὙΠ. οὐδὲ — οὐδέ, 98 T. VII, addit: 

“ὅτι μὲν γὰρ πραγματικὴν ἔχεν στάσιν, καταφανές ' ἐπεισφέρεται δὲ 

καὶ τὸ τοιοῦτον εἶδος οὐκ ἀμέσως" διὰ οὐδὲ πρὰς: τοῦτῃ ἐνιστάμεϑα" 

τιγὲς μέντον καὶ πᾶσαν ἀποκήρυξιν πραγματικῆς εἶναι μόνως ἤβου- 

λήϑησαν ατάσεως οὗ καλῶς ou évrsg" γίνεται γὰρ καὶ xad? ἑτέραν, 

πλὴν ἐκ τῆς πραγματιλῆς ἀεὶ λαμβάνουσα τὴν ἀρχήν" ὥστε πᾶσα 

“μὲν. ἀποκήρυξ i. — 99 T. VII. 9. 

- 



-- 

| XX04IA WADE ZXTAGEDS. ... aC 

ἀεὶ ταῦτα τοῖς FX y AI ἐπεφαίνετο ἢ 7. ἐγγῥάφωρ, 
τι ἐπιτέτραπται καὶ καλεῖξαρ γόμεμον, t "ἢ" κατὰ συνήϑη 
ἐπικράτειαν, ἢ : καὶ λέγεται ἐϑος, ὡς 7 τῶν «ἀακεδαιμονίων. 

ἤγετο πηλιτεία " ὀὐδένα γὰρ αὐτοῖς ἔγγραφον φόμον. » 

χοῦργος κατέλειπεν, ἢ 6 πάνυ μὲν καϑέστηχξ σύγηϑες, 8 | 

ἄλλως δὲ τῇ φύσει χνώριμον καὶ δίκαιον ὄνομα αὐτῷ" * 
περὶ ταῦτα οὖν οἱ τῶν ῥητόρων 3 γίνανται. περαλογισμοὶ, 

ὅταν ὁ μὲν ἔϑους, 4 ὃ δὲ νόμου ἀγτέχηται' ὁ 027 ἀπο- 
ρῶν ἔϑους μεταπηδήσῃι ἐπὶ τὸ δίκαιον. ὃ Κατασχευάξεται 

δὲ τὰ νόμιμον τέσααρσι τρόπαις, ἐκ τῆς πολιτείας, ὅτι 18 . 

ἐν δημοκρατίᾳ ἃ νόμος, τῇ πασῶν ἀρίστῃ πολιτειῶν, PX 

4 T. VH. addit: τὸ τοιοῦτο. — 2 Ὑς VIT, νενόμιαται, ὕπερ 
ὀνομάξομεν ἔϑος, οὕτω río tol φασιν ἄγεσϑαι τὴν «Μακεδαιμογίων 

σολιτείαν — καταλιπεῖν τὸν «“ἐυκοῦργὸν. 8 T, VII, TF. 4 T, 

VIL αὐτοῦ — 5 T.VIL πολλώκιρ pi». ἃ Mon, 8. ἔϑος. Par. 
3977, ἔϑους ἢ »óuov. . 7 T. VH, ἢ ἀπορῶν τις τοῦ ἔϑους,ς 8 

T. VII. addit: ἀκόλουθον δ᾽ ἂν εἴη καὶ περὲ ἑκάστου τῶν κεφαν “ 

λαΐων διαλαβεῖν . “Ἐπάναγκες τὸ γόμιμον κεφάλαια» κατά τα "i 

νομικῶν λαμβάνεαϑαι στάφεων" ἐκεῖσε oU» τὴν καταφχϑυὴν. αὐτῶν 
μαϑηφόμεϑα, γελοιάτατον γὰρ. ἂν εἴη καὶ πολλῆς αἴτιον συγχύσεμρ,,ς 

εἶ μέλλοιμεν περὶ τὼν γομικῶν στάσεων λόγον ἐπεισφέρειν τῇ, τῶν 

κεφαλαίων τεχνολοχίᾳ" τὴν δὲ ἄλλην ἐργασίαν αὐτοῦ καὶ δὴ λεκτέονὶ . 

κατασκευάζεται τοίγυν τέσσαρσι τρύποιςᾳ, ἐχ τῆς πολιτείας, ἐκ To 

προσώπου; ἐκ τοῦ πράγματος, éx ταῦ καιροῦ" ἐκ μὲν τῆς πολιτείας; - 

olo» ὅτι ἐν δημοχρατίᾳ ὃ νόμος κεῖται, ἐν τῇ πασῶν ἂρίστῃ mol | 

vx Ag Αἰσχίνης ἐν τῷ κατὰ Τιμάρχοηυ" ἐκ δὲ προσώπου, ὅτι “καὶ ᾿ 
παρὰ ᾿Αϑηναίοις; ὅτε oU μόγον ἐν δημοκρατίᾳ, ἀλλὰ καὶ παρὰ τὸϊς 

σοφωτάτοις τῶν “Ἑλλήνων ἐκ vou πράγματος δὲ, ὅτι καὶ περὶ τῶϊλς 

μεγίστων διαγορεύει πραγμάτων, οἷον περὶ εἰρήνης καὶ πολέμου" ἐκ» 

δὲ τοῦ καιροῦ νῦν μάλιστα χρηστέον αὑτῷ — --τ μάλιστα td κεφάλαιον ἐκ 

δυαῖν τρόπων, ἔχ τε ἐγκωμίου τοῦ τεϑεικότος, καὶ ἐκ τῆς τῶν χρω- 

μένων ὠφελείας " οἷον. ὅτι “Σόλων ὃ ϑέμενος τὸν γ»όμον ἀνὴρ σορίᾳ 

πάντας ἀνθρώπους παρενεγκὼν, καὶ ὅτι πλεῖστα τὴν πάλιν ὠφέλη-. 

σέ τὸ καὶ ὠφελήσει ò ὃ γόμος " χρὴ δὲ καὶ κατ᾽ εἶδος, ἐπεξιέναι " , τῶν" 

ελιμωτάτων ἕκαστον. λύεται δὲ τὸ κεφάλαιον ταῖς νομικαῖς, 

f * 

4 



348 ΜΑΞΊΜΟΥ TOY HAANOYA4OY 

προῤώπου," στε" καὶ παρ᾽ ᾿4ϑηναίοις, τοῖς σοφωτάτοις 

τῶν Ἕλλήνων" ἐχ πράγματος, ὅτε καὶ περὶ τῶν μεγίστων 

διαγορεύει, οἷον εἰρήνης ἢ πολέμου." ix τοῦ Χαιροῦ, ὅτι 

νῦν αὐτῷ μάλιστα γρηστέον, ἡνίχα τυχὼν Φίλιππος ᾿Ἔλαξ 

b τξιαν κατέλαβε. ἤλατύνεται δὲ ix δυοῖν τρόπων, ἔχ τε 

— éyxepíev τοῦ τεϑειχότος τὸν νόμον, οἷον ὅτι ΣΣύλων ἐστὶ, 
χαὶ ἐχ τῆς τῶν χρωμένων ὠφελείας, ὅτε, πλεῖστῳ τὴν στό- 
ἀιν ὠφέλησέι τὲ καὶ ὠφελήσει." Ev δὲ τῇ. ἀγράφᾧῷ τὸ 

᾿ ἔϑος. διὰάφέρεϊ φόμος᾽ ἔϑουῤ, τῷ τὸ μὲν ἄγραφον &- 

19 vai, τὸ 02 ἔγγραφον"; ικατασχεθάξεταν 9 δὲ τὸ ἔϑος T " àx 

τῶν. προγόνων,. ὅτε καὶ οὗ πρόγονοε τοῦτο ἔπραττον, ἢ. ἐξ 
ἡμῶν αὑτῶν, "ὅτε τοιοῦτον ἐπραξαμέν ποτε, καὶ σύνηϑες 

ἡμῖν" εἰ δὲ οἰκείων ἀποροῦμεν παραδειγμάτων, τοῖς ἐϑνι- 

χοῖρ χρησόμοϑα, οἷον ὅτε χαὶ »Ἱᾳκχεδαϊμόνιοι xai ἄλλοι 

45 τινὲς τοῦτον πολιτεύονται τὸν τρόπον" ἔτε χατασχευάξε- 

και xai ἐξ ὧν τὸ νόμιμον κἀτασχενάζεσθαι͵ ἔφαμεν" 
ἀνατρέπεται δὲ τοῖς ἐναντίοις ὧν χκατασχευάζεται" οἷον 
ὅτι οὐχ ἀκολουϑητέον τοῖς πρόγόνοιϊς. ἐν τούτῳ" διάφροροι 

γὰρ͵ ἐχείνων καὶ ἡμῶν οἱ καιροί" ἢ ὅτι οὐ δεῖ μιμεῖσθαι 

30 τὰ “Δακεδαιμονίων ἢ) βαρβάρων ἔϑη, ὡς Abioreions Aé- 
γων εἰς Περικλέα, »0 παῖ Ξανθίππου, μὴ τοὺς 11γαν- 

τας μιμώμεϑα, αἱ λέγονται τοξεύειν εἰς τὸν οὐρανὸν, μηδὲ 
τὸν Περσῶν βασιλέα“. Ἔτι ἐκ τοῦ εἰς ἀρχὴν ἀναφέρειν 
τὸν λόγον, οἷον σχοπῶ μὲν τοίνυν εἰς τὴν ἀρχὴν, e£ κα- 

25 λῶς παρεισέδυ τὸ ἔϑος᾽ ἀλλὰ μὴ φαύλως" ἐπειδὴ ydo 

ταῖς πάντων γνώμαις ἐναντιοῦσϑαε οὐχ ἰσχυρὸν, ἐπὶ τοὺς 

κατάρδαντας τοῦ ἔϑους μεταφέρειν προσήκει τὴν μέμψιν, 
ἐνδόξους μὲν ὄντας “κατὰ παράλειψιν, ἀδοξοτέρους δὲ ἄν- 

τιχρυς μεμφομένους. Τὸ δίκαιον pig" I9 τὸ μὲν νό- 

50 μέμον καὶ τὸ δίκαιον τοῦ πράγματός εἶσι, τὰ δὲ ἐφεξῆς 

. τοῦ προσώπου" προηγεῖται, δὲ ταῦτα, ὅτε ἐπὶ τῶν τῆς 

9 Cfr. T. Iv. P. 730. l 1. — 10 T. VII. 40. 
ΠῚ - 
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ποιότητος στάσεων ooreoeies τὰ. TOV. πράγματος * dn B 
δὲ τῶν ἄλλων τὰ τοῦ προσώπου" τὸ δὲ δίκαιον. τέταχταςρ 

μετὰ τὸ νόμιμον, πρῶνον μὰν; ὅτε οὐκ δ τεδίχαιον, τοῦτο 

καὶ γύμιμὸν᾽ εἴ τι δὲ Ῥύμεμον, πάντως xw δίχσεον. ἔσπϑι- 
τὰ δὲ, ὅτι κατασκευαῦτιχόν ἐστι τοῦ youluav τ᾽ εἴ τε. δὲ 8 

νόμιμον, πάντως καὶ. δίκαισν Ὀξπειξα. δδρδτουχαταύκεσας 

στιχόν ἐστι τοῦ λομίμου. Τῶν: yoQ. εἰδφρερσαιένων ὑπὸ 

τοῦ ῥήτορος τὰ μέν. ἔστι κατὰ δύξαν, ὕταν eig TOY. YÓ- | 

Lor "1 TU TOLGUEOV" ἐπερδιδώμεϑα, τὰ. δὲ κατὰ; διδασκα» - 
λίαν; ὅταν,  λογιδμοὺς ἀποδιδώμεν., fuoi (y: ἂν λέγωμεν" 19 
Oteipsizes: δὲ; φῃδὶ, τὸ δίκαιον κατὰ μίαν τῶν. Oro oAo- 
γικῶν, πάντως. δὲ καὶ ἀνατρέπετρε xar. αὐτήν" olox συς. 

qvo τὠμντολιτωῶμναρυγόντες πόλιν κατεσχευάσαντο, Xcb 
γράτρδέ, τῆς στρωώτεμέσθοαι ἐπ᾿ αὑτοὺς, ἐνταῦϑᾳ γὰρ κατὰ 

avvia rà: 'δίχαιον ᾿ληφϑῳηήσεται ὑπὸ τοῦ. ἀντιλέγοντος, 48 
ὡροῦ: δίκεπον ἐπ ̓ ἐκχείνρυς "8 στρατεύεσϑαι" ἐξεστεγὰρ᾽ Toig 

βουλομέροιρ, οὗ ἂν ἐϑέλωσυ. πόλιν. ἀαξασκευάσαι" ἔπει. 

χειρήσομεν. δὲ ἐν τῷ, diaria ἐκ τοῦ πρᾳσώποι, ὅτε φίλαις. 
βρηϑήσομεν᾽ ἐκ TOU πράγματορ; ὅτι ϑίχαιον τὰς ἀγαϑὰξ. 

τῶν πράξεων. διὰ τῶν ἴσω' ἀμείβέσϑαις, vix TOU ἀποβεβη-. 36 ̓ 

κότορ, ὧς 0 Δημοσϑένηφ ' dv τῷ κατὰ. ᾿Αριστθχράτους" Ii 

»δ δὲ τοῦτο ἔσται, ἡ. μώνη λοιπὴν τοῖς ἀτυχοῦσιν ἅπασί. 

σωτηρία. διαφ ϑαρήσεται ** πὸ μέντοι ἀπαβεβηχὸς τοῦτο, 

εἰ μὲν κατὰ τὸ δίκαιον ἢ ἄδικον λαμβάνεται; ὡς ἐνεαῦϑαρ 
to) διχαίου. ἐστὰν, εἰ. δὲ κατὰ τὸ ὠφέλεμον ἢ βλάπτον, Tg: 
τοῦ συμφέροντος. ᾿Ιστέον δὲ, og: ἐπειδάν ταύτων, τινός x2. 
ἀπορῶμεν,,: ἐπὶ τὴν ἀντίστασιν αὐτοῦ 'χωρήσαμεν" οἷον. 
εἰ μὴ ἔχοιμεν λέγειν, ὅτε, φίλοις βρηϑήσομεν.; ἐροῦμεν. 
Th οὐκ ἐχϑροῖς, καὶ πάλιν εἰ. μὴ ἔστι λέγειν, ὅτι δίχαιοκίι. 
τοῦτο. ποιεῖν, φήσομεν ὅτι οὐκ. ἄδιχον, Τὺ συμφέρον" δ. 
ὑποβέβηκξἑ τοῖς πρὸ αὑτοῦ κεφαλαίοις τὐυσυμφέρον, ὅτε. , 

105 Cod, ἐκείνοις. ᾿41 p. 662. 12 Cod. nf. — 
^ "E" . ; ες; 4 ᾿ "E 
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t ὥσπερ κατὰ ἄνα μαντείαν τοῦ δήτορος “ιρόεισιν" τὸ δὲ 
τοιοῦτον οὧς ἂν εἴη ἰσχυρόγνε «(αρβάώνεται δὲ τὸ χεφά- 

Acto» ἐκ πάντων τῶν περὶ τὸν ἄνϑρωπον, τουτέστιν ἀπὸ 

ψυχῆς, ὡς «(ὅτάμ εὐσεβεστέρους πρὸς τὸ δαιμόνιον τοὺς 
b ἑλομένους 'τὴν πρᾶξιν ἔσεσθαι. Aéymuey * ἀπὸ δωμαΐῖος, 

εἰ ὑγείαπ᾽ προτόϊνομὲν " ἄπο τῶν ἐχτὰς, εἰ περὶ πλούτου 
Ζέγομεν 3 εὐκλείας. Ὅτι dei tp ov^ χρήσιμόν ἐστιν, 
e παρὸν μὲν ὠφελεῖ, ἀπὸν δὲ οὔ διαφθείρει" ἀνειγϑεαῖον 
δὲ, οὗ χωρὶς eivai ἀδύυνᾶτον" xoi ἔτι τὸ μὲν γρήσιμον ix 

40 τῶν λογιθμῶν «ἔγχει, τὴν χαταδχευὴν, τὸ δὲ ἀναγχαῖον χαὶ 
ἀπὸ τῆς ἀνάγχης τὴν πίστεν'" καὶ ἔτι τὸ uy χρήσιμον ἐχ 
περιουδίας λυσιτελὲς καὶ προπερεεικὸν gy, τὸ δὲ 
ἀνάγκαΐον ἐξ ἀνάγκης αἱρούμεϑα » wal ἀνούσιον ἐστι" 
χιόραν δὲ ὄχει ̓ μαλισεσά ἡ tOUAcO Gy» ἐξέτασις ἐν ταῖς 

£5 δυσχερείαις' τῶν πραγμάτων, ὅταν ἐπὶ πόνους 1) δαπάνας 
ἢ ἄλλό τε τῶν 'δυαγερῶμ παρᾶκαλωμεν τοὺς ἀκχούοντεες" 

, ὄνϑα καὶ ἡ’ ToU ἐχβησομένου. ἐξέτασερ' ἀναγχαῤα". : ἰαξέον 
δὲν ὧς εὖ μὴ εὔπορον, παντέλη: qoo. χκακόῦ τινος ἀπο- 

βολὴν, ̓ χωρητέον T Tv preleotty Camo: eet τὴν. 
20. αὔξησιν» ἀντὶ τῆς τοῦ παντδλοῦς «τῶν Mad χτή- 

δεως" εἰ δὲ καὶ ἄμφω φαῦλα uelverqi, vcr ὑφ᾽ 
ὑμῶν “καὶ τὰ Wut τῶν γἐναντίων y ἢ 'ἄμφω ἀγαθὲ κατὰ 
αὐγκρισιν τὸν λόχον. προοίσομεν"͵ "; ἐπὲ. μὲν τὼν . φαύλων, 

ὅτι ἐλάττω τὰ ἡμέτερα, ini δὲ τῶν yov, ὅτι. μείζω. 
25 ἡ δὲ τοῦ, γεφαλαϊον' "τούτου ^doykciw «γίνδξακ. οὕτὼς 1, 
"toro này d ero. ἐναντίου, οἷον εἰ κακὸν «τὸ μὴ ἔχειν 
συμμάχους, δῆλον ὅτι συμφέρον" ἂν εἴη τὸ χτήσασϑιῃι" 
δεύτερον, iz τῆς τῶν. πρλερίων δόξης καὶ ἐλπίδος" τίνος 
"uiv συμβάντος ἐκεῖνον χαρήδονγαιγ. ὡς ὃ Πημοσϑένης" 14 

δβισχεψώμεϑο. δὲ ib &» εὔξαιτο Φίλιπστος τούξῳ τῷ σερατο- 
πέδῳ". καὶ δ᾽ ποιητὴς. 15. -. o UN 

15 T. IV. p. 744.1, 10, Bea Plandes ex T. VIL,.quo eadem 
continentur, sua hausit, .34 De Chers. p. 94. 18 Il. o. 355. 
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-*H κεν γήϑήσαι Πρίαμος Σριάμοιῤ.' rs παΐδεῤι onu : 

Τρίτον ἀφ᾽ ὧν πολλοὺς διὰ τὸ πρᾶγμα κινδύνους, ὑπε-ἅ 

μείναμεν, ἢ χρήματα ἀνηλώδαμεν, ὡς Ὅμηρος" 

. Κὰδ Óé κεν ᾿εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιμεν ὁ 

“4ργείην “Ἑλένην, ἧς εἵνεκα πολλοὶ ̓ Αζαιῶν . |. 85 

. Ἐν Τροίῃ ἀπόλοντο. τὸ C mE 

Τέταρτον. ἀφ᾽ ὧν οἱ πολέμιοι ὑπέμειναν, ὡς Ó δ᾽ ημοσϑέ» 

γης ἐν τῷ ὑπὲρ τοῦ στεφᾶνοῦ" 17 ἑώρων δὲ τὸν Φίλισ- 

πον, πρὸς ὃν ἣν ἡμῖν ὁ- ἀγὼν, ὑπὲρ δάξης τὸν όῳϑαλ- - 

μὸν ἐκκεχομμένον, τὸ. σκέλος πεπηρωμένον, tov χλεῖν ἀὰ- 10 

τεαγότα. Πέμπτον ἀπὸ τῆς τῶν πολλῶν χρίσεως, οἷον | 

δὲ τύχοι περὶ ἐλευϑερίας, δὲ πάντες ̓ διώκουδιν αὑτήν" 

Éxrov. ἀπὸ vé τῶν ἐνδόξων χρίσεως" ὡς παρ᾽ Ὁμήρῳ. 1
$ 

ἴδε καὶ οἱ ̓πρότεροὶ πόλιας καὶ τεἰχὲ ἐπόρϑουν. 

Τὸ δ᾽ ἀὖ δυνατόν". οὔτε 19? τὸ δυνατὸν γωῤὶς τοῦ 15 

συμφέροντος, ὀῦτε τὸ συμφέρον χωρὶς τοῦ δυνατοῦ ἀ-: | 

yU&P TL πέφνκεν᾽ εἰ γὰρ καὶ λυσιτελεῖ Μαρωνείταιϊς ἢ E 

| uri: ἄρχειν τῶν Ἑλληνὼν; ἀλλ᾽ ἀδύυνατὸν ὃν οὐδέν 

ἐστι" “καὶ εἰ δυνατὸν ἐχπιεῖν χώνειον, ἀλλ᾽ ἐπεὶ oV ovp. 

φέρον, ἀνόνητα; xol τὰ τῆς δυνάμεως: ὥστε συμπέπλε, 10 20 

χταῦ ἀλλήλοις͵ τὰ χεφάλαια , «omg ἡ βούλησις καὶ ἢ. 

δύναμὶς᾽" τὸ μὲν γὰρ συμφέρον μεμεῖται τὴν βούλησιν" Ὁ 

πᾶσα γὰρ βούλησις ἐπὶ τὸ δοκοῦν εἶναι συμφέρον ὁρμᾷ" 

τὸ δὲ δυνατὸν τὴν δυναμιν" ὥσπερ οὖν. ἐπ᾿ ἐκείνων ἐπὶ" 

τὸ. ἰσχυρότερον ἀεὶ δεῖ τελευτᾷν, οὕτω χὰν τοὐτοϊς . 28. 

nó τῶν παθακολουϑούντων"" τουτέστῳ ἀπὸ ψὺ-" ὁ" 

χῆς;. ἀπὸ σώματος, ἀπὸ τῶν ἐκτός’ ὥσπερ ἕν Dunn 

κοῖς ̓ Δημοσϑένηφ᾽ ἀπὸ ulv ψυχῆ, δτί ἀϑὺμε Ἰδιλιππὸς;. 

' xol ὅτι iioii καὶ ̓ ἀπιστεῖται" "ao δὲ ϑωώματὸς, irte 

ἔλεγεν ὅτι ἀσϑενεῖ καὶ πεπήρῳ τὰ!" ᾿ἀπὸ δὲ τῶν ᾿ἐχῖοξ,.30-- 

οἷον nod € ἔχει τὸ περὶ GUrOÓV* ἐπὶ μὲν οὖν τῶν Χοιψῶν 

4 

— — 
. : 

Cod, γηϑήσει. — 46. Cod, ἀπώλοντο. Yl. 8.160, . "arg p, 247. 

18 1. ὃ. 308, 19 T. VII. (9. EM DEMNM 
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τὰ ἐκτὸς μάλιστα, τὴν χορηγίαν ἡμῖν παρέξεται" ἡνίκα 
δὲ ἐπὶ τύραννον ἢ δυνάστην ἕνα ὁ πόλεμος εἴη, χώραν 
ἔχει τὰ ἀπὸ ψυχῆς. Eoyaociav δὲ λαμβάνει τὸ χεφά- 

. Actov τοῦτο ix τῆς ἑκατέρων συγχρίσεως, τῶν τὲ ἡμῖν 

5 αὑτοῖς προσόντων καὶ τῶν τοῖς ἐναντίοις" οὗ γὰρ ἀπο- 

χρήσει 29 μόνον τὰ τῶν ἐναντίων διαβαλεῖν , ἀλλὰ γρὴ 
καὶ τὰ οἰκεῖα συστῆσαιν τοῦτο δὲ τὸ δεύτερον ὃ Δημο- 
σϑένης. παρῆκεν, ὡς καὶ “Ἑρμογένης φησὶν, ἐκ τῆς τὸν 

.. πραγμάτων ἀναγχης" οὗ γὰρ εἶχε τηνιχαῦτα δύναμιν 

10. τῶν ᾿4ϑηναίων οὐδεμίαν εἰπεῖν. ᾿ξξητήκασι δέ τινὲς, 
πῶς ἀπὸ τῶν παραχολουϑουντων τοῖς «προσώποις ἔφη 

κρτασχευάζεσϑαι τὸ δυνατόν" τοῦτο γὰρ, eai, τοῦ 
πρέποὐτός ἐστιν, ὅπερ ὑπὸ τὸ ἔνδοξον ἀνάγεται" in 

j,Éxeivou yap δεῖ, φασὶ, τὰ -παρακολουϑοῦντα τῷ προσώ- 
45 πῳ σκοπεῖν, γένος, πατρίδα, προγόνους, ἀρετάς, à 

δὲ. αὐτοὺς εἰδέναι, ὡς τῶν ἀχολουϑούντων τὰ μὲν ἐχ 

τῶν ἀνωτέρω λαμβάνεται, τὰ δὲ Ex τῶν ἐνεστώτων" τὰ 

B οὖν παλαιότερα τὸ πρέπον ἐργάζεται, οἷον αἷ τῶν προ- 
. γόνων πράξεις, τὰ τῶν προγόνων ἐγκώμια, τὰ δὲ ἐνεστῶτα 

20 ποιεῖ τὸ δυνατὸν, οἷον ἀπορία χρημάτων, στράτευμα, τριή- 

geo» nàj og" ἱστέον δὲ, ὅτι οὐκ αεὶ τὸ δυνατὸν ἐνστάσει xoi 
ἀντιπαραστάσει εἰραξομεν,. * ἀλλ᾽ ἐὰν μὲν ϑῴδιον 7 ἐπιτελε- 
σϑῆναι. τὸ πρᾶγμα περὶ οὗ ἡ σχέψις, οἷον ἐπιμνησϑὲν- 

. τὲς «μόνον. διὰ ταχέων. ἐπιδράμούμεϑα- Καὶ πρὸς τὴν 
25 κατασχεμὴν οὕτω χωρήσομεν, ὅτι ἔδει μὲν, εἰ καὶ χα- 

᾿ λεπὰν ἥν, μηδὲ τότε. gvyeiy , viv δὲ xor ὅᾳδιον deixvv- 

ται, ἂν δὲ δυσχέρεια προσῇ, δι ἐνστάφεως καὶ ἀντιπα- 

ραστάσεως ὃ λόγος μεϑοδευϑήσεται. Καὶ πεξέται. 

ΩΣ "πεξεταίρους ?? φασὶ τοὺς ἀπὸ ἱερατικῶν ἔργων 

50 ἑταίρους χαὶ φίλουφ γεγονότας, oi. δὲ τοὺς περὶ τὸ σώ- 
pa 

20 Cod. ἀποχφήσῃ. 21 T. VIL. καὶ y . 32 [Ex scbol, 

minor. T. V Ds 2 
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μα τοῦ Φιλίππου φρουρούς . ἦσαν δὲ οὗτοι χαὶ πιστοὶ 

καὶ ἰσχυροὶ, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν πεξῶν, πέζαι δὲ 35 oi ' 
τῶν ἱματίων ὦσι, ἐπεὶ ἐξωϑέν εἰσιν κατεσχευασμέναι | 

στερὶ τὰ ἱμάτια. ?^ Ej" ὅτι καὶ ῥᾷδιον" αὔξησις γὰρ 
τοῦ δυνατοῦ ἡ τοῦ ὀφστρυ ἀπόδειξις" τούτῳ δὲ ἀντέ- 8 
x ELTO* ἔδει μὲν εἰπεῖν wol περὶ τῆς τῶν ᾿4“ϑηναίων δυ- 

νάπεως ἀγτεξεταστικῶρ" ἐπεὶ δὲ οἷδεν οὐκ ἀξιόλογον αὐτὴν 
τηνικαῦτα οὔσαν, qoxéaón μόνῃ τῇ κατὰ ἱϑιλίππου δια- 

βολὴ. Τὺ ἔνδοξον ὃ μοίως" τοῦ συμφέροντος τριχῆ 
λαμβανομένου, χατὰ ψυχὴν, χατὰ σώμα, κατὰ τὸ ἐχτὸς, 

τὸ ἔνδοξον ὑπὸ τὸ τρίτον ἀνάγεται τοῦ συμφέροντος 

μέρος, τὸ ἀπὰ τῶν ἐχτός" ἐν γὰρ τούτῳ ἢ πλοῦτον $ 

εὔκλειαν ὑποτείμομεν" ἡ τυγχάνει μέντοι; xol αὐτὸ δίας 
ἐργασίας, ὥσπερ ὅλον ὅμοῦ τὸ συμφέρον" ὅπερ δὲ ἔφη. 

μὲν ἐπὶ τοῦ δικαίου, τοῦτο κἀνταῦϑά φάμεν, ὡς ἡνίχα «ἢ 
τινὸς τῶν χεφολαίων ἀποροῦρμιεν, τὴν ἀντίφασιν αὐτοῦ 
σεκαραληψόμεϑα, οἷον εἰ μὴ ἔχομεν λέχειν ὅτι. συμφέρον, 
ἐροῦμεν ὅτι μὴ βλάπεον"" εἰ δὲ λάβοι. τὴν ἀντίφασιν 6 
ἀντίδιχος, διὰ τῆς ϑέσεως αὐτὸν ἐξελέγγομεν, οἷον οὐ 
δίκαιον ἠέγειν αὐτὸν voÓse tL μὴ βλαβερὸν, αλλ᾽ ὡς συμ» $6 
φέρει δεικνύναι, σερὶ δὲ τῆς τάξεως τῶν τοιοϊτων κερρα- 

. λαέων ὃ μὲν Εὐστάϑιος εἰς τὰ ἐσχυρότερά gno: δεῖν 
χαταλήγειν, ὃ δὲ ᾿Α'ϑανασιὸς τοὐναντίον πὰ TUY ἰσχυ- 

ρότερων ἄρχεσϑαι, ἡμεῖς δὲ φάμεν; ὡς πολλαχοῦ ToU 
λόγου ᾿ϑήσομεν- καὶ προτάττονέες ταῦτα καὶ ὑποτάττον- 9À 
τες: αἸἹὸ δὲ ἐκβησόμενον" λαμβάνεται τὸ ἐκβησόμες- es 

γον διὰ διλημμάτων". xo" ὑπόϑεσιν, , ὅτι λυσιτελεὶ (r0 

βοηϑῆσαι, ἐάμ, vt χρατήσωμεν, ἐών τὰ μη" διαφέρει δὲ. 

τὸ ἐχβησόμενον τοῦτο 2" τὴς ἐν τῷ συμφέροντι ἐκβα-ν 

΄ 

9 

25 "T. Vil. γὰρ λέγονταὶ.᾽ .. 34 TT. VII. add. tiui jap 

obx εἶχεν" ̓ἀποδεῖξαι ᾿4ϑηναίων δύναμιν τάτε, ἐκεῖνον γὰρ toy idol 77 

ἀσϑ ενεῖς ἦσαν ᾿Αϑηναῖοι , ἠρκέσϑη «ῇ διαβολῇ τῆς τοῦ Φιλίππουν 

inde scripsi I. 7. οἶδεν pre ὅτι codieis, — 25 T. VII. x Dp 

Rhetor, Y. 23 .— . 
Ι . 
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σεώς, ὅτι. ἐκεῖ μὲν τὴν. ἀπόδειξιν ποιούμεϑα τοῦ πρὰ- 
,), 7Μματος, καὶ τὰ προσεχῆ ἐξετάζομεν τέλη, οἷον ὅτι συμ- 

φέρει ᾿Ολυνϑίοις βοηϑῆσαι" εἶτα ἡ ἔχβασις" τοῦτο γὰρ 

ἡμῶν ποιησάντων iv αχεδονίᾳ ἔσται 0 πόλεμος, εἰς δὲ 

8 μὴ, ἐν τῇ Artixijt ἐνταῦϑα δὲ τοῦτο αὐτὸ ὁμολογοῦμε: 
γον λαμβάνοντες, χαϑ' ὑπόϑεσιν τὴν ἀπόβασιν. αὑτοῦ 
ἐξετάζομεν, xai τῶν ἐχεὲ ἐξετασϑέντων τελῶν τὰ. τέλη 

διασχοποῦμεν, ὅτι ἐν Μακεδονίᾳ μὲν πολεμοῦντες πλεῖ- 

! στα κερδανοῦμεν, ἐν δὲ τῇ "rix TOU. πολέμου συσταν- 
40 τος, τάδε καὶ τάδε πεισόμεϑα. (Καλὸν δὲ καὶ τὸ δια. 

λεχτικὸν προς ϑεῖναι ϑεώρημα, κοινὸν ἅπασι τοῖς χεφα- 
λαίοις, ὃ ὅταν γάρ TL κατασχευάζειν βουλώμεϑα, δεῖ προσ- 

ὅμοιον μὲν τῷ ἀποδεικνυμένῳ , ἔλαττον δέ τὶ εὑρόντας 

ἐχείνῳ κατασχευάζειν" ὅσα: γὰρ ἂν εἴπῃς περὶ τοῦ ἐλατ- 

ἄβτονος, ταῦτα καὶ χατὰ τοῦ μείζονοβ ἐνεχϑήσετας, χαὶ 
τὰ ὅλαττον ἀναιρούμενον οὔχ ἀναιρεῖ καὶ τὸ μεῖζον, ὅσα 

yep 36 ἂν εἴπῃς ἐπαινῶν τὸν Αἰνείαν, ἁρμόσει ταῦτα τῷ 
"Exropi, ov μὴν ἐξελεγχομένου- τοῦ «Αἰνείου καὶ “Ἔχτωρ 

᾿συνεξελέγχεται" ἐὰν δὲ ἀνασχευάξωμεν, ἀπὸ τοῦ μείζο- 

20 γος ἐπιχειρήσομεν, ὡς τοῦ ἐλάττονος συναναιρουμένου 
τῷ μείζονι" ἐξελεγχομένου γὰρ τοῦ Ἕκτορος ὡς δειλοῦ, 
xai «ϊνείας πάντως συνεξελέγχεταε... 

. Περὶ μεταλήψεως. 

Ἣ μετάληψες πσάλιν" πάλιν * ὥσπερ T πραγμα- 
25 τική" ἐν μὲν οὖν τῇ μεθόδῳ τελευταίαν ἔταξε τὴν. μετά- 

ληψιν, ἅτε μὴ ἐκ τῆς διαιρέσεως TOv ἄλλων στάσεων 

γινομένην, ἀλλ᾽ ἰδίᾳ xol χαϑ'. αὑτὴν συνεστῶσαν, 3 

ἅτε πασῶν τῶν ἄλλων στάσεων ἐμπιπτουσῶν. δύς αὖ- 

7j. ὦ 3 οὐδέποτε γάρ. παραγραφῇ μόνη μελετᾶται, ἀλλὰ 
30 τὸ μὲν ἔγγραφον ζήτημα * χατὰ μίαν τῶν γομεκῶν, τὸ 

"36 "T. VIL. xt. 4 πάλιν Mon, om. 2 xoi Mon. om. 

5 T. VII. c. XXIII, init. 4 T. VII. ζητεῖται" ΄ 
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δὲ ἄγραφον xce ἣν Gy ἐμπέσῃ Ψῷ, λογικῶν. 5 ἐνταῦς 

ϑα δὲ μεταξὺ τῶν τε' νομικῶν ὃ xi λογικῶν , ἐπειδὴ 7 | 

ἀμφοτέρων μετέχει" τῶν μὲν νομεκῶν χατὰ τὴν moga- 

γραφὴν, τῶν. δὲ λογιλῶν χατὰ τὴν εὐθυδικίαν: TÉTQc - 
χταὶ ὃ δὲ μετὰ τὴν πρδγμὰτιρὴν, ὅτε ὥσπερ τῆς προ- ᾧ 
γματικῆς: ἢ μὲν ἔγγραφῷς ἐστιν; ἡ δὲ ὃ ἄγραζος, οὕτω xoi 
ταύτης, ἢ ὅτι. πλείσέη᾽ πρὸς τὰς ϑομικὰς τῆς fapaypa- 
gs ἡ συγγένξια" τὸ μὲν γὰρ τῆς πραγματικῆς ἔγγρα- 

gov xa^. 'ὁμοιότηξα' γίνεται͵ TOV- yopixan, ἔχον καὶ ἴδια 

χεφαλαιῶ. τὰ παρὰ τὸ Φόμιμον" τὸ δὲ τῆς μεταλήψεως 10 

τουτέατιν T]. παραγραφη. κατὰ vonuxoy té γίνεται ὡς ἐπὶ 

τὸ πλεῖστον, καὶ ἰδίοις οὐ χρηταὺ τὸ παθάπαν κεφαλαίοιο. 

Τελείᾳ τέ ἔστι" ζητοῦσιν πολλοὶ, ? πῶς τελείαν ἔφη 

τὴν παραγραφήν" ὁρῶμεν γὰρ, ὡς τῶν ἐτἀραγραιρῶν͵ oL 

μὲν τέλειαι, : ὅταν αὐτὸ. tO πρᾶγμ καϑαπαξ᾽ ἐχβαάλλω- ib 

cw ,*? gi δὲ ἀτελεῖς, ὅταν τὸ μὲν πρᾶγμῷ συγχωρῶφιν, | 
ἀπὸ δέ τινος τῶν περιστατιχῶν τὸν ἀγῶνα: 'παραγράφων- 

ται. λύεται δὲ Y) ἀπορία, ὡς ἐν δυγκχρίδει τῆς μεταλήτ 
enc λαμβανομένοὺ ἦς co) χωρίου" πρὸς “γὰρ ἐκείνην 
ἀφορῶν τελείαν ἔφη τὴν παραγφαφήνς ὅπως yaQ. ἂν 88 

ἀτελὴς ὑπάρχῃ παραγραϊζῆ, τελδιοτέρᾳ ἐστὶ μεταλήψεωρ" 

dys ἡ μὲν τοῦ ἀγῶνος ἔχει ἐχβηλὴν,, Ἷ2. ἡ δὲ᾽ ἀγωνίζεται 
μεταλαμβάνουσά᾽ τὶ τῶν περιστατιϊῶν. 4 epi μέαν 15 
ευρίδκξδτα ιν" στέον, ὅτι χατὰ τὴν xou ἁπάντω!ς 

παράδοδιν χατὰ. τέσδαρας 7 παραγραφη γίνεται. ὅτα- 35 

σεις" κατὰ ῥητὸν καὶ διανοϊᾶαν, καὶ ἀμφιβολίαν καὶ 

στοχασμὸν καὶ ρον" δοκεῖ δὲ παραλιπεῖν ὃ τεχνικὸς τὴν 

5 T. VII. add.: : πάσαις γὰρ ὥσπερ ἂν W πάσχῃ ἢ μετάλης 

ψις ταῖς νομικαῖς; καὶ λογικαῖς. 6T. VII. λογικῶν καὶ τῶν 

νομικῶν... 7 Mon, ἐπε. 8 7. VIL e. . .9 T. VII. f. 

10 Mon. ἐκβάλωσιν. . 44 Par. ᾿λαμβανομένης. Mon; λάμβαγομέ- | 
vov, ut 7T. VII. " 42 T. VII. εἴτε τοῦ ὑποχειμόνθυς , εἴτε xp 

ϑάπαξ τοῦ πράγματοξβε οὐδ᾽ Mon, μίαν, Par. μιᾶς. — Gh 

T. VII. ὃ. ᾿ 
| $3. 

NM ol 
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κατὰ στοχασμὰν, A ui γὰρ μὴ ἂν γενέσθαι παραγρα. 
QW, κατὰ σεοχασμύμ. “πᾶσα γὰρ παραγραφὴ καὶ περὶ 

ῥητὸν xa) κατὰ πορίστασιν ἔχει τὴν ἀμφισβήτησιν " ὅπου 

ες δὲ περὶ ἀμφοῖν. ἡ ζήτησις, νομικῇ γένεται 7 στάσις" ἐν 
$9. στοχασμῷ οὐ περὶ τὸ ** ῥητὸν τὸ ζήτημα" ὠμολόγη- 

τὰι γὰρ τὸ ἀποτυμπανίξεσϑαι τὸν φονέα" ἀλλὰ. περὶ τὴν 

περίστασιν τὸ εὑρεϑῆναί τινα᾿ in^ ἐρημίκς, κνεσσφαγεὶῖ 

παριστάμενον σώματι" οἱ μέντοι τεχνίχοὶ, ἐπειδὴ χατε- ὦ 
γύησαν παραγραφὴν Two, αὐτὴν μὲν ἐφ᾽ *5. ἑαυτῆς | 

10 ἀπηρτισμένην καὶ ὑποχείμενον ἔχουσαν, στοχαστικχῆς δι 
τινος ἔξωϑεν. ὑποϑέσεως χατασχευασϑείσης, χώραν xad 

αὐτὴν λαμβάνουσαν, ἵνα μὴ διεσπασμένη γίνηται ἢ 
ὑπόϑεσις, τῆς μὲν παραγραφῆς ἰδίᾳ, τῆς δὲ στοχαστι- 
κῆς ξητήσεωρ, ἔξωϑεν λαμβανομένης ἄμφω συμπλέξαν. 

45 τὲς ὅ9 ὠνόμασαν παραγραφὴν 17 xot στοχασμὸν, ὡς 1 
ἐπὶ τοῦ χατὰ Τιμάρχου: ἢ μὲν παραγραφὴ, ὅτι οὐχ 

εἰσαγώγιμος y δίκη , οὗ γὰρ ἐφεῖται λέγειν τοῖς ἦταν» 
ρηχόσιν". ἡ δὲ στοχαστιχῆ ξήτησις , €i: Τὔμαργος: ἡταί: 

ῥηκε᾽ “μένει τοίγυν ἡ παραγραφὴ, ὥσπερ ψιλή Tig πρύ- 

80 τασις φαινομένη ἄπορος λόγου, xt οὐχ ἔχουσα χαϑ' 
ὅτου ἂν 1. ἐνεχϑῇ, εἴπερ μὴ ἀποδειχϑείη πρότερον τὸ 
στοχαστικὸν ζήτημα " ἐπεὶ οὖν ἀποδεικνυμένου τούτου 

φέρεται εὐθὺς - ἡ" παραγραφὴ κατὰ. τοῦ ὑποκειμένου 
διὰ τοῦτο ᾿ συμπλέκειν φήϑησαν δεῖν ἀμφότερα. Ζητη- 

4ὲ τέόν λαχεῖνα, ὡς τριῶν τόὐλάχιστον ἐν ἐχαστῃ" παρα- 

, γραφῇ: στάσεων ὑποκειμένων, πῶς 35 αὐτὸρ' ἔφη τὸ. πρύ- 

τερον ξήτημα ὡς ini δυοῖν“' ἀλλὰ δῆλον, ὅτι 7 ὩΣ παρα- 

,χραφή τε καὶ ἡ 33 στάσις xaO" ἣν γίνεται,. ὡς ἕν λαμ- 

14 Mon.-:9 om. 45 Mon. ἀφ᾽, [18 T. VII ow 
πλεξαν óvoudgayreg.- 47 Par. 2977. τὴν παραγ." 48 T. VII. 

. ἔστω δὲ ἡμῖν ἐπὶ παραδείγματος “δ᾽ κατὰ Τιράρχου" 5 "μὲν οἷν. 

49 à» ΤΊ VIL om. 20 πῶς T. Vil. om. :- 24 ἢ Mon. 8. 

om. 2291. VII. ἡ xa6^- ἣν [γίνεξαν στάσις, ὡς ἕν Cr. λαμβ. 
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AXXO4LA EIS ΣΤΆΣΕΙΣ - 38. 
βᾶνονέαι ξήτημια,, Ex γὰρ χαϑ' ἑωυτὴν ἐσύστατος ἡ 
nage jQegt " A Ἔστι dà*re OpixG)g* οἷον 54 νόμος - | 
τὸν ἡταιρηκοτα μὴ moArewegs on. Τιίμαρχος ἡταιρηκὼρ' i 

xol 'ιδιδάσκων ψραμματα χωλύεται" ζητεῖται χὰρ ἐνταῦ- 

Oc, εἰ ταὐτὸν “τῷ 15 πολιτεύεσθαι. τὸ γράμματα. δὲ- b 
δάσκειλι. "Igréoy "δὲ, ὅτε εἰ. καὶ κατὰ: ἄρον καὶ στοχα- 
σμὸν ἀδλλάκις τὸ πρότερον ξήτημα .γένεται,. ἀλλ᾽ οὖν. 
ἀπὸ νόμου πάντως τὴν ἀρχὴν λαμβᾷνει:. ἀπὸ “ῥητοῦ γὰρ: 
πᾶσα γραφὴ; διὸ χαὶ vopuxi ὑποπίπτει". στασει" καϑὰ 
δὲ σιλωτυνομένη, τυχὸν ἐμ Tj χκοτὰ δητὸν καὶ διάναιαν A0 ; 

τῆς ἐξετασεώς. στάσει 'δρικῶς 75: “ἡστοχαστριῶς.: ἐργάζεται; : 

λέγεταὶ ικάτὰ- ὅρον i 7 εστοχμρμὸν — * κα ζουτέστε 

τοῦ ónvob Xa frc διανοίας τὸριπῶς πλατυνομένου 2. στο. * 

χασθικῶς ,᾿ ; Οἷον Vy onere Τὶ μαῤχοξ΄ -“ἰσχίνημ: ZaQu. δ 

πρεσβείας" 98M érkipne? ἐγκαλῶν abri ὑπαρώγράφεται 481 
τὴν Bir te ἐνκαῦϑο,, yüo ἕτερος" μὲν' ἀγῶν᾽ “Ὁ "jo παρα». 

menie, ἕτεῤος δὲ τῆς ἑταιρήσδως y στάσεως ὧν Ou» 

τὸ ὁμάρτωυρον σεοχάστιλῆς. κατὰ ποραλρθαφὴν ᾿- pss δὲ» 
τὸ οὐγεηϑῆμδι ὑϑεὰς reo ταράγραφῆς ϊραρχζονι; ὁ ce; 
παραγραφιχῆς ἀγὼν εἰσάγεται, στόχαστικῆς ὧν “Ξολ αὐ γο3 
τὸς στάσεως" καὶ πάλιν δὶς περὶ τῶν αὐτῶν δῖχας ur. 
εἶναι" γραψάμϑνορ Qnnocioy ἀδικημάτων͵ «φημοσϑένης. 

Μειδίαν 27 xol Fons xoiver- αὐτὸν καὶ; ὕβρεωρ: ad τοῦ»: 

τῷ γὰρ, χρωμένου: τοῦ παρργρῳᾳφομένου, τῷ Uk. ike, 
δουσι τὴν, διάνοιαν ok. διώκοχτες. ὁριστικῶς" 18 εἰ τὴ Dios. 
Vi» «gigi? -πρότερομ᾽ ἢ, vo φησὶ, xab. e ταὐτὸν ὕβοιδ' 
xe δημόσιον" τῷ. δὲ 59 ιἀχριβῶς. ὀχοποῦντρι ovrs xerg 
στοχασμὸν,, οὔτε χατὼ ὅρον 7ίνδται ἡ πάραγραφῆ; Sonid 
MR D "ism D E TELS 

35 T. γῆ, eddirz- quis ὃ, Bleu. ὅ δεκὰς ἄγαν, jefa: 
τῷ προτέρῳ ἐχρήσατο. $5.4 T. VIL. e. - , 85 Pere ad«; 5,25 

T. VIL δριστικῶρ, .΄, Af; Te YI. Medis 4. oa AP s 
2977. δρικῶς εἰς τὸ δίς. 29 T. VIL. τα xoi. $0 T. VII. 

ἀκριβῶς δέ. 
-— 
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προείρηται" δῖ διὸ οὐδὲ "Or τεχνικὸς εἶπε. πλατέως 33 περὶ 
αὐτοῦ.- ῬῬὸ. δὲ μετὰ. τὴν πάραγραφήν' δύο ξητή- 
pero 335 ἀξί ἐστι περὶ τὴν ἄγραφον μετάληψιν * -τὸ μὲν 
xaT ἐκβολὴν τοῦ ἀγῶνος, τὸ δὲ xat εὐθυδικχίαν, ἐν à 

5. τοῦ πράγματος 7 ζητησες " * πρῶτον οὔν καλεῖ. τὸ τῆς 

ἐχβολῆς , ὃ δὴ καὶ κυρίως παραγραφή" αὕτη 5 δὲ, φη- 
σὶ, κατὰ μίαν τῶν UT ἐξετασϑήσεταε. Ὁ AEn 
γὰρ. ἔν αὐτῇ ἐστιν" ἡ τῶν ἐμπιπτόγτων ῥητῶν ἐξέτασις, 

ἀναγκαίως ᾿ 'χατὰ μέαν τῶν νομικῶν διαιρεῖξαι * τὸ δὲ 

t6 Éragov, 0 xai inoayousvov *. 5 ἐστιν, ἤτοι ἡ evOvOuxia 

χκαϑ ἑτέραν δή τινα τῶν" "λογικῶν" λογικαὶ δέ εἰσιν, 
ἐκ αἷς περὲ πβάγματος 7, ζητησίρ, καὶ ἀάντα τὰ στερὶ 

/ ἀγράφων ἐξεξάζεται. . | Ἐμπέπτωκε δὲ! ἐνταῦϑα" 

οὐκ: , ἀγωνιστικὸν 34 τοῦτο τὸ. παραγραφίχὸν, ἐπειδὴ - 
48 ἀνόητον τὸ TOig. ἀμφήηθόλοις δητοῖς. eg xvgloic χρῆσϑαι, 

ἀλλ᾽ ιὀλίχως 1 ̓ 'πιϑαγὸν" 38 ὡς παραᾳγραφικὸν. L3 gro 
εἶπεν. ᾿λπειδὴ;, χφόνῳ μόνον: ἐκυρώϑη ὁ Ψνόμος,. οὐ χρί- 

. 9e διχαστῶμ᾽. δ γάρ. d κρίσει. xexvoouévos Aacœqq- 

γραφὴ ἂν: ἐγίνετο" 33. δε αὐτοῦ rine y wt οὗ σταραγρα- 
ἃριφίκόν, ὅδ... C. Ya a "S 

— ΝΟ — 08 tu s c t 

7 34 ὥσπεῤ πρός, T, Vit. om, u 33 q. vii. πλατέως εἶπε... 

55 T. VIE e 54 T. VIL. ove 9" 85 Par. 2926. Mori, 8. 
iojilidpbro, Per, 2977. Vrayópsvov, |o*86 Ex Schol, min. 

ἐς Ὁ ΜΠ - .57' "Mon, 8. ὀλέγόνν Par, 2977. ὀλίγον πως. ' $8 
- ἤν ΠΕ, add. χρήνετάι ῥὲν τὴν προειρημένῳ. παραγραφικῷ, ὃ φεύγων 
dygpiv Qo, οἷ μὴν ἐνδιατρίψει,, » OU. χὰρ ἰσχὺν, ἱκανὴν ἔχεις. ᾿ ..89 T. 
ἯΙ. Abigo sine ἄν, , 46. T, VIL, addit: ἔστε δὲ τοιοῦτον, ovx 
ἔχων », φησὶ, zà πέντε τάλαντα, οὗ δύνασαι λέγειν, ὃ γὰρ νόμος 
ΕΡΜΗΣ σὲ Bodo ἕροντοξ i τῶν [Mon, 8. τῶν om.] πέντε ταλώντων. 
Ápud Piühudáh * Sequitur cap. 'περὶ τῆς ἀγράφου εἰ περὶ ῥητοῦ 

sat bo quat ibtegra legea T IV. P. 795. et 813. 

r4 
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Περὶ ἀντενομέας. , 

ἋΣ ἀντινο £a. Ἐν iy τῇ μεϑόδῳ κατὰ τὸ ἡ- μ μὲν τῇ μ Ἢ ὁ 
τὸν καὶ τὴν διάνοιαν τὸν συλλογισμὸν εὔϑυς ἔταξεν, 
ἐπειδὴ χοινωνοῦσι τῇ ποσότητι, τοῦ ῥητοῦ ̓ περὶ ἕν γὰρ 

ῥητὸν. εἱλεῖται, ἑκάτερον * ἐνταῦϑα δὲ μετὰ τὸ ῥητὸν καὶ 
τὴν διάνοιαν τὴν ἀντινομίαν ἐπήνεγκεν, ἐπειδὴ μίαν σγε- 

δὸν διαίρεσιν ἔχουσι, καίτοι τῆς ἀντινομίας περὶ πλείο- 

γα ῥητὰ καταγινομένης᾽ τὰ αὑτὰ μὲν γὰρ ἀμφοτέραις 

ταῖς στάσεσι κεφάλαια; ἐν δὲ τῇ ἀντινομίᾳ διπλᾶ λαμ- 

fovezas , dde καί φησιν αὐτὴν oiov διπλοῦν ῥητὸν καὶ 

διάνοιαν εἶναις. ᾿Ενταῦϑα. δὲ ζητοῦσὶ τινες, ὡς ἐπειδὴ 

διπλοῦν ῥητὸν xài διάνοιά. ἐστιν ἡ ἀντινομία, διατί μὴ 

διπλοῦν. εἶδος ῥητοῦ χαὶ διανοίας λέγεται, ἀλλ᾽ ἐδιαζου-- 

σα στάσις. Τινὲς μὲν οὖν φάσιν, ὡς, ἐπειδήπερ ἴδιον 

κεφάλαιον. ἔχεε τὸ περιέχον» καὶ περιεχόμενον, ὅπερ. οὐκ 

ἔστι, ῥητοῦ καὶ, διανοίας, Ovx ἄρα. διπλοῦν ἔσται εἶδος 

ἡ ἀντινομία ῥητοῦ καὶ διανοίας, ἀλλὰ τοῦτό. γε οὐκ ἰσχυ- 

ρύν" ἐν. yap. τῷ κατὰ σύλληψιν ὅρῳ, τὸ συλληπτιχὸν 

' ἐμπέπτωχεν, ὅπερ οὐκ. Son» ἐν. toig. ἄλλοις εἴδεσι τοῦ 

ὅρφυ", ἕτεροι δέ φασιν, ὅτι πάντα τὰ ὑπὸ τὴν αἰτὴν 

στάσιν" τελοῦντα εἴδη τὸν αὐτῆς. ἐπιδέχονται. ὁρισμόν" 

6 

0 
. μὰ 

ἐνταῦϑα δὲ διάφορος ὃ ὁρισμὸρ ἀντινομίας te xai é- 

τοῦ. xa διανοίαρ" εἰ δὲ xol qv ἡ ἀντρίομίαι διπλοῦν εἶ- 

δος 0 ῥητοῦ xot διαναίας, ἔδει ϑάτερον μὲν τῶν ἀντιδίκων. 

τοῖς. δυσὶ. κεχρῆσθαι ῥητοῖς ; ᾿ϑάτερον δὲ ταῖς δυσὶ δια- 

γοίαις" τοῦτο. γὰρ. ῥητοῦ καὶ διανοίας ἴδιον, τὸ. τὸν μὲν΄ 
χεχρῆσϑαι τῷ ῥητῷ, τὸν δὲ τῇ διανοίᾳ" ἐν. δὲ τῇ ἀντι- 
γομίᾳ καὶ παραβαίνεται ῥητὸν καὶ κυροῦται ἕτερον, οὐκ 
ὥρα τῆς αὐτῆς φύσεως αἵ στάσεις. 'I 0c - “εἰν δέ πως 

δοκεῖς. Καλῶς τὸ δοκεῖ. οὐ γὰρ παντάπασιν. ἰσάζει, 
ὅϑεν xol χαλεπὸν αὐτοῖς γρῆαϑαί φησι" τὸ δὲ χαλεπὸν 

? εὖ 20M. , 4 e ^ , “ 

ovx ἀδυνατον. διον δὲ" πολλὴ « τοῦ κεφαλαίου τοῦ- 
δὲ δύναμις, καὶ ἱκανωταάτη προσάγεσθαι τὸν ἀχροατήν" 

e 

l 



300 — AXIMOY TOY IL44NOY4OY 
5 ὁποτέρῳ γὰρ τῶν ἀντιδίκων ἀποδείξαντι, ὡς τοῦδε κρα- 

τήσαντος τοῦ νόμου οὐδὲ ὃ ἕτερος ἀναιρεῖται , δῆλον 

ὅτι πᾶς ̓ δικαστὴς προστεϑήσεταις Τάχα δ᾽ ἄν τις 

ιἀὐτό᾽ ὃ μὲν τεχνικὸς τὴν μέϑοδαν εἰπεῖν παρῃτήσατο" 

5 ἡμεῖς, δέ φαμὲν, δτι δύναται ταῖς ἐννοίαις μὴ ἐξισάξειν: 
χαὶ γίνεται τὸ τοιοῦτον διχόϑεν" ἀπό τε τῆς φύσεως 
τοῦ ῥητοῦ, οἷον ὅτι ὁ ϑατέρου νόμος δαφής" ὃ δὲ τοῦ 
ἑτέρου ἀσαφέστερος" xol ἀπὸ τῆς ̓ 'χρήσεως, s ἔχομεν 

ἀποδεικνύναι παραδείγματα, ὡς πολλῶν καὶ ἄλλων oU- 

10 τω χρησαμένων τῷ νόμῳ, οὐκέτι δὲ παραπλησίως. καὶ τῷ 

. τοῦ &vridixov. E 

Ἢ μέντοι ἑτέρα διάνοια" ἡ γνώμη τοῦ vo- 
μοϑέτου ἐν τῇ ἀντινομίᾳ, οὐχ ὥσπεο. M ῥητῷ καὶ δια- 

γοίᾳ πρὸς τὸ ἀόριστον φόρεται,. ἀλλὰ πρὸς αὑτὸ το 
45 ῥητὸν, ἤτοι τὴν αἰτίαν, διατί οὕτως ἔγραψεν. AIoàÀ- 

λάκις δὲ δρεμαρτυράμην'᾽ τὰ τοῦ “φεύγοντος εἶπόν- 

τι ἀχόλουϑον ἣν αὐτῷ καὶ τὴν ἑτέραν ἀποδοῦναν γνώ- 

amm, ἐπεὶ δὲ ἐνταῦϑα οὐχ εὗρεν, 7 ὃ τε ἂν εὑρίσκωσιν 

ἀμφότεροι εἶπεν. Καὶ κατᾳδρο μή. Καϑόλου γὰρ 

30 πᾶν ἀντεγχληματικὸν διὰ τοῦ χοινοῦ τύπου προάγεται" 

τὸ δὲ ἀντιστατικὸν ἀσφαλῶς εἶπεν" oU ydg ἐστιν ἐνταῦ- 
ϑα κυρίως ἀντίστασις, ἐπειδὴ αὐτοῦ ἐστε τοῦ πεποιη- 

κότος μόνου: ὠφέλεια, ᾿χκαὶ οἱ κοινῶς τῆς πόλεως, εἰ 
μήπου τις λέγοι, ioc ὑπὲρ τῆς πόλεώς ἐστιν" εὐπορήσει 

35 γὰρ ὁλκάδων ἡ πόλις, ἐξ ὧν ovx ἔσται τῶν ἀγαγκαΐων 
σπάνις. HH μετάληψις. Της ἀντιϑέσεως διπλῆς γώ 

γομένης, διπλὴ καὶ ἡ μετάληψις ἐπακολουϑεῖ. Ὅτι ὃ 
μὲν παλαιός" "ἐκ πέντε τρόπων ἐνταῦϑα .0 "Eguoyt- 
γης τὴν τῶν νόμων σύγχρισιν ἐποιήσατο, ἀπὸ χρόνον, 

$0 ἀπὸ προσώπου, ἀπὸ ποσότητος, ἀπὸ πηλικότητος, καὶ 

€ ἐκ τοῦ ἀποβησομένου" ἕτεροι "δὲ καὶ ἐξ ἄλλων δύο ὅφα- 
σαν, ἀπό T& αἰτίας, οἷον διατὶ ἑκάτερος τῶν νόμων ἐτέ- 

vu ; xol ἀπὸ TOU πλήϑους τῶν κεχρημένων, ὅτι τούτω 
€" «X 

. 
^ — 
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μὲν :nAeiotos : χέχρηνται » ἐκείνῳ δὲ ὀλίγαι" * ἕπεται δὲ τὰ 
μεῤξλήψει τὰ πρὸς tb, ἑκατέρου ἐξετάζοαντας, πότεροι τῶν 

νύμων δεῖ. παραβαίνειν. Καὶ τὰ ἴδεον μᾶλλον" «τῷ 
órzor£: φησι μᾶλλον, ὡς ἂν xal rwv ἄλλων ἰδίων ὄνα 

των" καὶ μὴν ἐκεῖπα κοινὰ τῇ. ἀντιναμέᾳ "0g ónrov καὶ 5 

διώνοιαν" «aui δὲ, ὅτι xoi τὰ χαινὼ ἔμ τινε ὄντα ὡσ- 

περ ἴδια αὐτοῦ. γίνογξαι. Κἀχταῦϑα μὲν χαλεπῶς. 

ἰστέον, Ot. δυνάμεϑα καὶ ἐπὶ τοῦ ὀποχῃρύχτου τὸ πξρε-ὶ 

ἐχον καὶ ποριεχόμενον δὑρεῖν". εἰ γὰρ ἀναδράμοιρεν: "ἐπὶ 

τὴν πρώτην τοῦ. νόμαν διάνοιαν, ἐν οἷς φησιν, , ὅτε τό- 18 

τε λέγει ὃ νόμος., εἴργεσθαι «τῶν. πατρῴων "τὸν, ἀποκήω 
puxrov, ὅταν ὡς χληρονομήσωών τῆς οὐσίαρ ᾿ἀνεέχηταε, 
οὐχ ὅταν ὡς. ἀλλάτρεος. ;χαὶ “μηδὲν προρήχων,. ἐντεῦϑειμ 
εἰς τὸ" περιέχον καὶ περεξδόμενον ἕξομεν" οἷον & μὲν Ans 
fous τὴν ναῦν, ἑκάτερος φυλαχϑήσδται τῶν κόμων; 'καὶ £5 
ὁ κύριόν ποιὼμ᾿ 'φυνεἐπιμείναντα' , xai δ' τῶν ἀποχηρέ- 

χτὼμ". oiyàp ὡφλκλήρονομήσων κατὰ τοὺς περὶ τῶν. aia 
Óuy νόμους πρόσεηαν τῇ vui, sb δέ. μὲ ἀποατεροίητε, ὃ ; 

“περὶ. τῶν ἐπιμεινάντων λυϑήσεται. 

Περὶ συλλογισμοῦ. ΝῊ ὦἌ 
Ὃ evàAàey Ἰσμός" ὠνόμασται" μὲν συλλογισμὸς 

ἀπὸ τοῦ χατὰ φιλασοφίαν συλλογισμοῦ" ὥσπερ γὰρ͵ ἐχεῖα 

yog διὰ τῶν ἀληϑῶν: ἀποδείξεων κατασκχευάξει τὸ" δητοῦ! 

μενον , οὕτω καὶ οὗτος διὰ τῶν πιϑανῶν λόγων εἰς: ταῦ: 
T0: ἄγεν τὸ ἄγραφον τῷ ἐγγράφφ᾽ “περὶ δὲ τῆς" τἄξεως 
αὑτοῦ εἴθηξαι ἐν τῇ ἀντινομίᾳ . IF ροβολῇ πρᾶγμ ας 

τος ΄ ἐἘνγαῦϑα᾽ δ' κατήγορος oU προβολὴν Su ῥητοῦ, 
ἀλλὰ" προβολὴν πράγματος". προβαλεῖται γὰρ τὸ γεγρ- 

yog" ἐγταῦϑα μὲν͵ γὰρ τὸ ῥητὸν λυτικὸν γίνεται τῆς προ-. - 
βολῆς", ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων στᾶσεων. συναναλαμβάνεται E 
αὐτῇ xal λύεται τῇ διαιρέσει τὸ nv. Ζητητέον, τὸ «0 

διαφέρει ἥ - “ὅτάσις αὐτὴ τῆς ἀντιλήψεωρ" xci γὰρ voi 
— — 

4 Coà. óMyg. 

ἵν 

' 
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“Ὁ μον ὃ φεύγων προβαλλεται"" καί φαμεν, ὅτε ἐν μὲν τῇ 
ἀντιλήψει νόμον προβάλλεται, ὃν ἄντιχρυς φυλάττειν 

. δοκέϊο οἷον. τὸν. μοιχὸν ἀναιρεῖν προστέταχταε ὑπὸ tov 
᾿ψὅμου" τρισαριστέα τις μοιχὸν ἀνελὼν χρινεται" ἐν δὲ 
5 Τῷ συλλογισμῷ ἄλλο, τε πράττει παρὰ TO γεγραμμένον. 

“Μιαφέρει δὲ καὶ τῆς κατὰ ῥητὸν xei διάνοιαν, ὅτι ἐχεῖ 

μὲν ὁ κατήγορος τὸ δητὸν προΐσχεται, ἐνταῦϑα. δὲ ὃ φεύ- 
γων-, «0 συλλογισμὸς. ' v μὲν τῷ ὅρῳ, καὶ toig GÀ- 

λοις σεραηγεῖτο τὸ χει(αλοιον' ὃ ὅρος τοῦ συλλογισμοῦ. ἐν- 

“40 ταυϑαὶ δὲ ἐναλλαγὴ γέγονε τούτων, ὡς καὶ ἃ τεχνικὸς 

φησιν" αἴτιον δὲ τὸ διάφϑρον τῶν στάσεων εἶδος " ἢ μὲν 
γὰρ. οὖσα λογικὴ εἰκότως τᾷ λογικὰ ἔχει, προτεταγμένα 

κεφάλαια, ἡ δὲ, οἷα νομικὴ τὸ νομεχὰν: πρϑτάττεε χε- 

- φβαάλαίον τὸν συλλογισμόν." KE ym w ry τοῦ νομοῦ ἐ- 
! ἀπ fo.v* ἐπὶ τοῦ γεγονότος éx πόρνου “καξ κωλυοριένου. δη- 
J py opsiv. ὁ μὲν. κατήγορος ἐρεῖ, δεικσεᾶσαν πορνείαν ὃ 

»νομοϑέτης. μεμισηχὼς διὰ TOUTO. rou Aoberou κωλύει 
Ζέγειν" ὁ db. φεύγων, ὅτι οὐ διὰ τοῦτα: ἀλλὰ. διὰ τὸ “μὴ 

ἔχειν αὑτὸν, ὡρισμένον πατέρα μὴδὲ ἀναγεγράφϑαι, c ὅτου 
14 πατρὸς εἴη. Τὺ δὲ ἀνευϑύνως, τουτέστι, χωρὶς εὐϑύνης 

τῶν. κωμῳδούντων. Ὁ βίαιος. dgog^. xa αὐτὸς, χου- 
γὺς τοῦ μὲν κατηγόρου λέγοντος, c ὅτε τοῦτα ἐστε τὰ Ovo- 

μαστὶ κωμῳδεῖν, τοῦ δὲ. φεύγοντος, ὅτε, τοῦτο οὐδὲ ὅλως 

ἐστὶ. κωμῳδεῖν. εΠλείονα δὲ εἴδη: καὶ μὴν͵ εἰ εἴδη, 
35 πῶς τὴν. αὐτὴν. ἐπιδέχονται διαίρεσιν, αὐτὸς. γὰρ. πολλά- 
.Xug ἔφη, ὅτε ἐχεῖνα δἰσιν ̓  εἴδη τὰ διαφέροντα, quura τὴν 
"κεφαλαίων διαίρεσιν" μήποτῃ οὖν. οὔχ εἰσὶν. εἴδη, ἀλλὰ 

τρόποι , ὡς xoi ἀλλαχοῦ ἔφη, εἴδους μὲν. .γὰρ ἕνεχα καὶ 

τρόπου ταὐτὸν. λαβὼν. εἶδος καὶ τρόπον . | "Hros ἀπὸ 

30 voU ἴσαν. ἴσον γὰρ ὃ: κατήγορος ισπουδάζει δεῖξαι τὸ 
πεπραγμένον τῷ ἀπειρημένῳ ὑπὸ τοῦ νόμου ἀπὸ. δὲ τοῦ 
ἐναντίου, ἐπειδὴ. 0 φεύγων ἐρεῖ, ὅτι ὃ τὴν ἀριστείαν τι- 

μήσας μισεῖ καὶ τιμωρεῖται τὸν λειποτάκτην" οὐχ ἁπλῶς 
* ' . 



XXOA4L4 ΕἸΣ ΣΤΆΣΕΙΣ C di 

δὲ, φησὶν, brroiida. τῷ ἀκτεγχλήματι χβήσεται," ἀλλὰ; μι c7 - 
κὰ TOV »εφαλαίων. τοῦ: συλλογισμοῦ!" δὲ μὴ γὰρ προξκει- | | 
το γέρας, εἶναι τῷ OQUITS, τάχα ἂν ἦν ἀντέγκλημα 7 js 

καὶ ἀσύατατον. Ἰστέον δὲ, ὅτε ἐμ μὲν τῷ ἀπὸ τοῦ ἴσου. — 
καὶ τοῦ ἐναντίου ὁ φεύχων ἔχει. τὰ δητὸν,, ἐν δὲ τῷ, ἀπὸ δ . 
τοῦ μείζονος καὶ τοῦ ἐλάττονος ὁ κατήγορος, ἐν olg.ovx- 

ἔτι. προβολὴ ἄρτι πράγματος ἁπλῶς, ἀλλὰ χαὶ Qurpu." 
. . ' . 

» , 
LU ; ' . "O8 MR... ΝΕ . s δ 
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Ip," εὑρέσεων. ἐπιγέγραπται τὸ Bifiiof « καίτοι καὶ τῶν. ao 2 

lay πραχματειῶν. “Ἑρμογένους eggs τινὰς εἰὐσαγουκ 10, 

σῶν. ἣ τε γὰᾳ ̓ ἐπιγραφομέμη περ στάσεων εὕρεσίν τινας - 

καὶ διασχευὴν διδάσχει xoà αὐτὸς queu, ὅτι τόβιβλίον à 
ἐκεῖγο. ? ταὐτόν ̓ έστι. σχεδὸν t6, περὶ εὐράσλως " χαὶ δὴ 
χαν τῷ. E βιβλίῳ, τῷ. περὶ τῶν. χοιραλαίων. ̓ἀρχόμενός gn- 

σεν" μπερὶ Jv τῆς τῶν κεφαλαίων. εὑρέσεως. κατὰ τὴν 15 
διαιρετικὴν. ἐξεϑέμην βέϑοδην κ΄. (0T. εὔρεσωι xol "ἐν mE 
ταῖς στάσεσι διδάσκει, καὶ αἱ ἰδέαι, δὲ τὸ βιβλίον εὑρέ- | 
σεις —X —— "Eatw. οὖν. —2 Ort. dv. pin 
τοῖς. ἄλλοις- Toby χαὶ ὶ μεταχείρισων, TU. εἰρημένων ἐν. τῇ 

φύσει διδάσχει, αὐχ εὕρεσρᾳ δέ" ἐνταῦϑᾳ δὲ εὕρεσιν 590-30, “ 
ηγφυμένυιὶ προοιμίων χαὶ πολλῶν. παραβίδωφιν wv m 
καὶ τι δ ἐν. μὲν roig , ἄλλοις xouoꝝ tT; ?fV), - vou περὶ B 
OY iple διδάσκειν, ἐξ οὗ “αὶ τὴν d rid εὐϑέτωᾳ 

- : Sonet 
TN E ' Sequitur. caput, "gi herbis, ud e in T- IV. 
4 

* 845, . ; 

τ Ub Contuli Par. do18] "Épedimen s sumsi ex En XXVII, 
c. III. 20, 2 Taur. ἢ. 1. et in ,Sqq. βυβλίον. 5 Ald. éxsi- 
soc. .& "aur. et Par, oi ἦν τῷ τρίτῳ ̓ βιβλίῳ περὶ τῶν "xe. — v. 49. ; 
Ald, Par. μεταχείρησιν, sor; μεταχείρισιν. cf. Schaef, Melét. p. 58.75 
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jv λαμβάνέιν * οἷαν στώσεις, δέαι περὶ στάσεων ; περὶ 
᾿ ἐδεῶν". ἐν δὲ τῷ παρόντι βϑεβλίῳ ἐπειδὴ μηδὲν χοινὸν ὕνο- 

pe κεῖται γνώριμον τοῦτοις, ποδὶ ὧν διέξεισιν, ἔστι γὰρ 

ἡροδίμιον, διήγησις χαὶ τἄλλα , ὧν οὐδὲν" χοινὸν ὄνομα, 

$ τούτων δὲ χοινὸν τι τὴν εἰ ρέσιμ “παραδίδωσιν, εἰκότως 

ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς εὑρέσεως τὴν ἐπιγραφὴν ἐποεηδᾶτο. Ἔζη- 
| τησαν. δὲ τινὲς, τέ χοινὸν χεραλαίῳ κὰὶ! ἐδθρέσει. φαμὲν 

οὖν, ὅτι xsq ἀλαιόν ἐστι μέρος λύγοὺ ἐκ νοημάτων δας 

φόρων πρὸς ἕν τι τεινόντων τὸ κατασχευαζόμενον * 7 εὕ- 

40 ρεσις δὲ νοημάτων διαφόρων εὐπορία" κοινωνοῦσι δὲ ἀλ- 
πλήλοις, ; καϑὸ robe. é ἕνα σχοπὸν TO. πρόκοἰβένον φέρονται. 

᾿ δεῖ γὰρ προσᾳυῶς τῇ ὑποϑόσϑι ἑκάτερον ἐξεταζεσίαι" 
foc y&Q ̂ aXAo hy a] τὸ ξητούμενον, οἷον στοχασμὸς, 

^ ἄλλα. δὲ τὸ καταὐχευαξόμενον.. οἷον ἀντιλήψεὼς xeptila 
45 8Y, 4j ἑτέρας στσεως, &OVOTUTO» ἂν Hi τὸ itque, , ἢ 

ἀμαϑὴς ὁ μελετῶν". διαφέρουσι δὲ ἀλλήλων, ὅτι τὸ μὲν 
᾿βεφάλδιον ὡριδμένον" iari xal ἀεὶ φυλαττόμενον " οἷον 

ἐπὶ τῆς πραγβατὶκῆξ᾽ νόμιμον; δίκαιον, συμφέρον" ταῦ- 

oa γὰρ- πανῖὰ à^ by ἑχαστῃ ̓ ἀραγματικῇ στάσες ἐμπεσεῖ- 

30 ται, καὶ τὰς “Μδταχεὶβιξόμενος αὕτοῖς χρήσεται" ἡ δὲ εὖ- 

ρεσὶς dópiorog ' καὶ πρὸς" ud dxourov φαντασίαν ἐγγι- 
᾿ β[ομένη 272 eU Acvret χρήσονται τῇ αὔτῃ, ἀλλ᾽ ob μὲν 
— δὐπορώτερον ὁ uto στενώτερον" εἶτα 9 my niv x&qp&Aaua 

, Θὲ φεριέχεδ᾽ τὰ ἐὐρέδεις" αἵ δὸς οὐ" περιέχουσι ταῦτα, ἁλλὰ 

25 περιέχονται vns τὰ uiv χεϊξαλάϊὰ ἀπὸ τῶν ἀγώνων ἄρ- 
᾿χόμενα ἐἰδ τοὺς ἀγῶνας κάταλήγδε, ἢ δὲ εὕρεσις καὶ Tl 
παρεχβᾶσει καὶ rote μέρεσι ros aoyos κελλήρωται.. THoo-. 
οἰμιὸν νὰ ἐστι λόγος παρασκευάζων τὸν ἀχροατὴν εἰς ὑπὸ- 

bp Ty "edo Bent ̓χκυρίως δὲ προοίμιον “ἔλεγον οἱ 

$0 —— τὰ f209.. o pPgeutoy ἐν ἀρχῇ “λεχόμενα" 

ἡ S NV * 

Tan, ἢ PT. K Toug. λαμβάνειν. ri Tour. κατασκιυάζον. 8 

δόντα. raut om, - -.9 Taur. £u. 40 Gfr, T. VII. c. I. «. 

* 



elu yàp ἢ 35, ἢ ἀπὸ ἘΣ τῆς οἴμον, τουτέστι τῆς δδοῦ' 
«έλος δὲ τοῦ προοιμίου τὸ παρασχεῖν εὐήχοον πρὸς τὰ 

λοιπὰ τὸν. ἀκροατήν" ἐπεὶ δὲ προσοχῆς ποιητικὸν ἐστιν, 
ἀνάγκη πᾶσα πρὸ 40» ἄλλων αὐτὸ" τὠττεφσϑιαι" εἰ γὰρ 
xul ἐν μέσῳ τοῦ λόγου προοίμε τινα δοκοῦσιν εὑρέσχε- δ 
σϑαι, αλλ᾽ οὐχ εἰσὶ χυρίως προοίμια" ἀλλὰ πολλάκις. ὲν 

τῷ μεταξὺ γινομένον ϑορύβον ἀνάγχη κατάστασιν ποι» 

σαι οἱονεὶ προοιμιαξόμενον. Ἔν μέντοι τισὶ λόγοιᾳ 
xui δυσὶ καὶ τρισὶ προοιμίοις χρηδομεϑὼ" δυσὶ μὲν ἰὸς 
ὁ Δημοσϑένης ἐν τῷ τρίτῳ τῶν ᾿θλυνϑιαχῶν, ὧν πρό- 48 

τερον ἢ ? μὲν, ,οὐχὲ ταῦτα 13 παρίσταταί μοὶ γινώσκειν, 
e ἄνδρες »ἴϑηναῖοι “ καὶ ἑξης. δεύτερον δέ" ,,δ μὲν οὖν 
παρὼν λαιρὸς , ὥ ἄνδρες .«418ϑηναῖοι.“ τ΄ τρισὶ δὲ ὡς o 
αὑτὸς iv τῷ. δευτέρῳ τῶν ᾿θλυνϑιαλῶν. ὧν πρῶτον niv, 

tl πολλῶν ἂν τις ἰδεῖν, 15 ὦ ἄνδρες. ̓ 4ϑηναῖοι, δο- T 
ΒΥ 

κεῖ μοι." δεύτερον δὲ, τὸ μὲν οὖν, 16 ᾧ ἄνδρες ᾿4ϑη: 

γναῖοι, τὴν Φιλίππου δώμην διεξιέναι .* τρίτον᾽ δέ" «τὸ 
μὲν 17 οὖν ἐπίορκον καὶ ἄπιστον καλεῖν ἄνευ τοῦ τὰ π8- 
“τρογμένα. δεικνύναι," καὶ ἑξῆς: ᾿Ιστέον δὲ, ὅτι παραιτη- 

σόμεϑὰ τὸ προοίμιον, ὅταν ἢ) εὐνοῶσιν οἱ διχάζοντες 7 38 

ὀλίγον λάβωμεν ὕδωρ. Τότε γὰρ ῥητῶν ἀναγκαίων. διή- 
γησις ὠφελμιμωτέρα, ov. μὴν δὲ, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῦ ἐν 

"dosip πάγῳ δικαστηρίου χρῆσις προσμμίων. Οὐχ ἢν. XT)- 

ovÉ γὰρ προσεφώνει τῷ εἰσιόντι, μὴ προοιμιάζου, μηδὲ 

ἐπίλεγε." ὡσαύτως ἐνώπιον "βασιλέως οὐ δεῖ πρδοιμιάξε- 36 

σϑαι, ἀλλ᾽ οὐδὲ βασιλεὺς ἀεὶ προοιμιάξεται, ἢ ἀρχιερεὺς, 

τὸ . αἰδέσιμον καὶ ἀξιόπιστον ἐχ τοῦ βαϑμοῦ κεκτημένου, 
καὶ. μὴ γοητείας λόγων ἐπιδεύμενου". οἱ  vàe ἀκροαταὶ ὡς: 

| T Ἢ ἀπὸ τῆς olov τουτέστι ᾿ς τ ὁδοῦ Taur. om. 42 

"Paur. zóüro» ^. ἐδ Ol III. ipit. 440], ΠῚ. pe89. 15 
AM. ἐπὶ πολλῶν μή. Taur. et Par. ἐπὶ molle» ἂν τις ἰδεῖν, — 

Ol. IL init, , 46 Ol IL p. 48. paullo post init. 47 OL 
11. p. 19. 

/ 
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δεσπόταις αὐτοῖς ὑφείκουσι xcl- οὐδείς ἔστιν 0 ἀντιτατ- 
τόμενορ᾽ ὅϑεν καὶ βραχυλογίαις 3 oj τοιοῦτοι χέχρην- 
ται" ὥσπερ καὶ παρὰ roĩgę ἀρχαίοις εἴρηται, φψῳπαᾶς δὲ- 

σπότης δούλῳ μονοαύλλαβον"“ τὸ δὲ ἱκετεύδιν μαχρόν" 
p ἔτι ἐὰν τὸ πρᾶγμα ἐπείγῃ, xoà σπεύδωμεν ἐπὶ τὴν διή- 
γησιν, οὐ προυιμιασόμεϑα" ὁμοίως καὶ ἐὰν yj περὶ 7? 
ἡμῶν τὸ npcyui' καὶ ϑαῤΡῥοῦντες εἰσερχώμεθα,, προοι- 
pio ov χρησόμεθα: 

Jaréov, ὅτε μέρη τοῦ πολιτικοῦ λόγου πέντὲ «τινὲς 

10 παρῤέδοδαν, προοίμιον, διήγησιν ἀντιϑέσειρ, λύσεις, τὰς 
λεγομένας πίστει ᾿ ἐπίλοχον᾽" eobi δὲ εἰρ ?? τέσσαρα 

ταῦτα συνεῖλον᾽ τὰς γὰρ ἀντιϑέσεις καὶ λύσεις: ἑνὶ OvO- 

ματι τῶν ἀγώνων ἐκαλεσαν" τινὲς δὲ προδτιϑέασε καὶ 
ἕτερα τρία, ἔφοδον, παρέχβασιν, αὔξησιν" ταῦτα δὲ οὐχ 

45 ἔστιν ἕτερα παρὰ τὰ προειρημένα. ἐφοδός ve γὰρ ἔστιν 
ἢ προϑεραπεία, τουτέστι τὸ προοΐμιδν, αὔξησις δὲ ὁ 

ἐπίλογος" καὶ γὰρ ἕνεκα τοῦ ϑυμικὸν ποιῆσαι τὸν δικὰ- 
στὴν ἢ ἱλαρὸν ἐπινενόηξαι Ü ἐπίλογος. 7 δὲ παρέχβασις 

, ἢ ἂν τῇ διηγήσει ἐστὶν ἢ ἐν τοῖς ἀγῶσιν, ἢ iv τῷ ἐπι- 

20 λόγφ᾽ εἰ δ᾽ οὐδενὸς τούτων ἐστὶ, περιττόν. ἐστι καὶ ἀχρεῖ- 
ov' χαὶ ἁμαρτάνει ὁ ῥήτωρ χρωμενὸς αὐτῇ" δεῖ δὲ τὸ 
προοίμιον συνεστραμμένον bivaL, καὶ σπερματιχῶς ἔχειν 

τὰ τῆς ὑποϑέσεως" ἐν αὐτῷ γὰρ τὸ πρᾶγμα μανθάνο- 
μεν" τοῦ "γὰρ ὅλου λόγου Low ἀτεχνὼς ἐοϊκότος, τὲ προ- 

55 οἰμιον τῇ χεραλῇ τούτου ἀναλογὲῖ . ᾿Ἐπισκεπτέον᾽ δὲ y ὅτι 
. ἐλλιπῶς ?* τὴν τῶν προϑιμίων EUQEOLV παραδίδωδεν ὃ 0 Eo- 

' poyéruc* πολλὰ yag ἐστιν ἀρχαῖα προοίμια" xal μυρία 

via συστῆναι δυνάμενα, ἐξ ὧν οὐδὲν εὑρεϑῆσεται ξὶς οὐ- 

δένα τῶν ὑπ᾿ αὐτοῦ παραδεδομένων τρόπων 32 χγαγό- 

148 AM, βραχυλογίας. Taur. βραχυλογίαις οἱ τοιοῦτοι -Ype- 
po). hd marg. κέχρηνται. 49 Par. ὑπέρ. 30 Per. ei. - 31 
Par. ἐλλειπῶς. 2. Ald, παραδεδομένον τρόποϑ, Par, παραδε- 

4 
* 

. - δομένων τρόπων. / 
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μενον" οἱ δὲ᾽ παλαιότεροὶ ἐλλιπῶς μὲν κἀκεῖνοι καὶ ἀδι-- 
ευχρινήτως ̓  ἀλλ᾽ οὖν πολὺ πλείους τρόπηυς παραδεδώ- 
κασιν" tig ὧν ἐνίους μᾶλλον ἀναφέρειν ἐστὶ τὰ πρροί-. 
μια: ἢ εἰς οἷς αὐτὸς. ἐνόμισεν ἀναφέρεσθαι" τὸ χὰρ ἐχ 
βαρύτητος προοίάϊον, καὶ τὸ ἐξ ἐπαίνου τῶν ἀκουόντων" 5 

xai τὸ ἐξ. αἰκίας, καὶ τὸ ἐξ ἀπολογίας, οὐκ ἀπολιποῦ- 
σης 33 μέμψεως, ἀλλ᾽ ἐπιείκειαν μόνον ἐνδειχνυμένης, xol 
σεολλὴ ἄλλα παρῆκεν ὁ “Ἑρμογένης , ὧν ἕχαστόμ ἐστὶν ἰδεῖν 

τῷ βίῳ μᾶλλον ἐπιπολ ἄζοντα ἢ τὰ 'Ἑρμογένουβ xal τὰ 
τῶν ἀργαίων προοίμια. 24 Τῷ μὲν οὖν x βαρύτητος τὴ- 10 
γνικαυτὰ χρησόμεϑα ἐπὶ τούτου. συνεχῶς τις γέος ̓ πλοὺ- 

σιος χριψόμενος τυραννίδος ἐπιϑέσεως τὴν οὐσίαν αὐτοῦ 

κατεπόντωσεν dy ϑαλασσδῃ, καὶ χρίνεται... καὶ ἐπὶ TOU. 

του" ῥήτορες ἐξεδοϑηόαν τῷ Φιλιππῷ, Χαὶ ἀφεϑέντεῤ. 
οὗ πολιτεύοντᾶε καὶ χρίνονται" ἁρμόσει οὖν αὐτοῖς τὸ 18 
ἐκ βαρυτητὸς προοίμιον". οὐκ ἣν ὡς ἔοικε τῶν καχῶν ἀπαλ- | 

λαγη" πρότερον μὲν γὰρ πολιτευόμενοι χινδύνοις περι- 

ἑπέσομὲεν" νῦν δὲ 25 τὸ σιωπᾷν κρίνοντὲῤ δίκαιον εἰς O4 
χαστήριον ἥκομεν" πρὸ τούτου τοίνυν βουλὰς βουλεύοντες 
γῦν παρ᾽ ἑτέρων ζητοῦμεν γνώμην, 0 τι καὶ πράξομεν" $0 

ὁμοίως "xav γνώμην τινὰ εἰσαγαγόντες ἀποτύχωμεν τοῦ 

πεῖσαι, εἶτα εἰσερχωμεϑα ? τοῦ προσϑεῖναι βουλὴν δευ-. 

τέραν, τῷ ἐσχῃματισμένῳ ix βαρύτητος χρησόμεϑα" οἷς- 

ον. ἔγραψεν «Αἰσχίνης τριρκαϊδέχατον ϑεὸν γομίξειν Qi. 
λιππον" avtaftpvtoc 4ημοσϑένους ἡττήϑη" Ὁ δὲ oxn- 25, 

ματίζεται ἐν τῇ δευτέρῳ αὐτοῦ βουλῇ xci γαοὺς αὐτῷ 

κατασχευασϑῆναι" τὸ προοίμιον οὖν" εἰ χαὶ περὶ τῶν 

προτέρων 57 οὐχ ἱκανῶς παρά τισιν ἔδοξα συνεωρακέναι. 
τὸ βέλτιον, ὅμως οὐκ ἔδοξέ μοι καλῶς ἀϑυμήσαντι δι». 

| W Li 

25 Par, &zolvoUsné, 24 προοίμια Ald, om., recepi ex 

Par. 25 Li Ald, om., recepiex Par, 26 Ald, εὐσερχόμεϑαι 

Par. εἰσερχώμεϑα, .) 27 Ald. & καίπερ ἐρότερον, Par. εἰ καὶ 

περὶ τῶν προτέρων. ' 
x 



. n ( ᾿ 

308. ΜΑΞΊΜΟΥ ΤΟΥ HA4NOYAOY 

γῃσαι, ἵνα μὴ καχόνους δόξω τῇ πόλει" ἀλλὰ τὰ δοχοῦ»- 

τὰ μοι νῦν συμφέροντα εἰσηγήσασϑαι " τῷ δὲ ἐξ ἐπαί- 

yov τῶν ἀκουόντων, ὅταν περὶ ἀχκολουϑούντων βουλευώ» 
854 μεϑα΄ οἷον Θεμιστολλῆς πείσας ἐχλιπεῖν τὴν πόλιν βου- 

$ λεύεται ἐμπρῆσαὶ τὸ ἄστυ. φήσει τοίνυν ὁρῶν ὑμᾶς πε- 
πεισμένους, ἐφ᾽ οἷς μικρῷ πρόσϑεν εἰδηγηδάμην, “πρό- 
ϑυμος τὰ νῦν γεγονὼς ἧχω τὰ τοῖς προτέροις ἑπόμενα 
συμβουλεύσων" ?9 ὁμοίως xai ὅταν περί τινος δυσχεροῦς 

βουλευωμεϑὰ τῇ τε προβολῇ τοῦ δυμφέροντος, καὶ τῷ 
᾿ ἀρ πρὸς αὑτοὺς ἐπαίνῳ τοὺς διχαστὰς ἐπισπαδόμεθϑα" λέ- 

ἕξομεν γὰρ, τὴν περὶ πάντα λυσιτελῆ σπουδὴν ὁρῶν ὑμᾶς 
ἔχοντας, ὦ ἄνδρες ἄριστοι, καὶ τὸ πρόϑυμον. τὸ περὶ τὰ 
πραχτέα" χἂν δυσγερὴ μέλλω λέγειν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἐδ 
αὐτῶν γενησομένην τῇ πατρίδι ὠφέλειαν ovx. ἄξεον &xpe- 

ip να σιγῆσαχι ὑφορώμενος τὴν ix τῆς ἀγνωμοσύνης δια. 
βολήν" ἔτι καὶ ἐὰν ἐπὶ ὁμογενῶν προβλημάτων τῷ ἡμε- 
τέρῳ προβλήματι xal ἄλλοτε παρέσχον avtovg εὑπέεϑ εἴς 

. 6i ἀκροαταί" οἷον ἄξιον ὑμᾶς ἐπαινέσαι, ὧ᾽ ἄνδρες ἂρ» 
. ὅτοι, üvÓ^ ὧν τοῖς τὰ βέλτιστα συμβουλεύουσε πείϑε: 
ἀρ σϑες ἐξ ὧν λαβὼν πὰἀῤῥησίαν xoi αὐτὸς ἥκω περὶ τῶν 

ὁμοίων ὑμᾶς πείσειν οἰόμενος" ἐξ αἰτίας δέ ἐστι προοΐ- 
luov, ὡς τὸ Δημοσϑενιχόν" ,, ἐὲ μὲν ἀερὶ καινοῦ Ἐενος 
φροὐτίϑετο 3? λέγειν,“ καὶ ἑξῆς" τὸ δὲ xot! ἐπιείχειαν 
ἀπολογίας, ὡς τὸ Aioxivov κατὰ Τιμάρχου, 55, οὐδένα 

45 πώποτε γραψαμεένος.“ Εὐδίσκεται πῤοοίμιον καὶ ἐξ δια βο" 
λῆς τοῦ ἀντιδίχου, ὅταν οὗτος νικήσας πάλιν εἰσιὼν av- 
τιλέγῃ GOL , οἷον, τὸ μὲν αὐϑάδη xai καταφθρονητὴν γε. 

 ψέσϑιι τοῦτον, ὦ διχασέαὶ, σὐδὲν ϑαυμαστόν" TO, γὰρ 
κρατεῖν ἐκ συνηϑείας λαβὼν νομὴν εἴληφε τοῦ ἀντιλέ-: 

3o 7€? iv oig ἂν αὑτῷ δόξῃ" ἔνϑα ὁ ἀντίδικος χρήσεται προ" 
ΜΝ , λον ρὲ 

28 Ald. συμβουλεύων. Pat, συμβουλεύσων: v. 13. Ald, πρα- 
»ταία. 129 Par. προὔκειτο. — Phil L init, . 50 Initio. 



ΠΡΟΔΕΓΟΜΈΝΑΙ ΕΙΣ ΕὙΡΕΣΕΙΣ 808 
ουμίῳ τῷ "ἢ ἐξ énoivov τῶν ἀχροατῶν" εἰ λαμβάνεταῦ 
προοίμιον καὶ ἀπὸ τοῦ εὐθίκτου καὶ εὐστόχου, ὅταν αὖ- 

τοῦ τοῦ πράγματος: Te ὑποϑέσεως ἐφαπτώμεϑα, οἷον 

νέος πλούσιος ἀπαβλέπει. συνεχῶς εἰς τὴν ἀκρόπολιν καὶ. 

δαχρύει" ἐροῦμεν γάρ' “δακρύει μὲν αὗτος, ὦ ἄνδρες ὃ ἄριστοι, δ 

χαὶ ἀγανακτεῖ διὰ τὸ μηδέπω. τῆς ἀκροπόλεως χρατεῖν, 

νῦν δὲ δικαίως οἶμαι δαχρύσειν αὐτὸν δόντα᾽ ripple, 

ἕνα, μὴ τούτου περιόντῃς δακρύσωμβν 32. ἡμεῖς" 6f) λαμ- 
βάνεται καὶ ̓ἀπὸ γνώμης, ὡς ὃ Δημοσϑένης" 33 »οὐδέν.. 
ἔστι χαλεπώτερον ἢ 4 γείτονος ϑονεροῦ τυχεῖν, οὗτος γὰρ 410 

ἐπεθυμήσας τοῦ, χῳρίορῦ pav πραγμὰτα μοι ἀαρέχει"“. ἔτι 
λαμβάνεται καὶ ἀπὸ. πάμτων τῶν περιστατιίῶν. ἀπὸ μὲν. - 
προσά ποὺ; ὅταν στρατηγοῦ ἢ τριηράρχρυ πρόσωπον &nat- 
νῶμεν ἢ διωβάλλωμεν" ἀπὸ δὲ τοῦ ̓ πράγματος, ὡς ὃ An- 

4 

μοσϑέγηρ᾽ ψερώξεθν͵ μὲν, tolg d'toic. εὔχομαι σῶσε χαὶ fter tbi 

coc, * xol ἑξῇς" oto δὲ ψοόμον. εἰ. ἐν ἑορτῇ πέπραχταί 

το" 5" φήσομεν γὰρ, ὄντως. μὲν οὐκ ἄξιον τῆς παρούσης: 
ἑορτῆς τάδδιτε πέπρακταοϊ καὶ inire» ἄλλων. ὁμοίως. 55, 
Ti ἐστρι37 εἥρεσιο; ἐπεένόται νοημότων προσηκόνξων. καὶ 

ἀρμοδίων τῷ Ἀποκϑμένῳ πράγματε E E E "o $30 

4 τῷ Ald; om., recepi ex Per. 32 Ald. δακρύσω μέν. 

35 In Callicl. init. $4 Pro cor. init. $5 In Mid, 56 

Par. ὡσαύτως. 57 τὶ ἐστιν tU. — — ὑποκειμένῳ πράγματι Par. 

non hahet, Glqasa est. ad marginem codicis, quo, Aldus usu4 

est, adjecta. . 0. EN 
TE ; M / SY Mou URN tr ag. 

FH Aetor. V. τ | 24 
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ἙΡΜΟΓΈΝΟΥΣ' ΠΕΡῚ EXPEXEQON .- 
,. .. ΤΌΜΟΣ ΠΡΩ͂ΤΟΣ"... 

HEPI ΤΩΝ EX ΥὙΠΟΛΗΨΕΩΣ ΠΡΟΟΙΜΊΩΙ. 

*H. πρώτη καὶ καλλίστας. τῶν προοιμίων εὕρεσις, καὶ τὰ λοιπά: 

5 Ἐξήγησις. εἰς τὰς εὑρέσεις τοῦ Ἑρμογένους. 

He πρώτῃ" pn xol 'καλλίστῆν, εὕρεσίν φησι τῶν 

προσιμίων τὴν ἐξ ὑπολήψεως; ᾿ἡράγματικωτάτην δέ. uo 

τὴν πολυὐλοτάτην.3 ξητηξέον ài πῶς qoi ̓εὕρεσεν &V- 
θέσεως τετυχηδέναι, ἢ διττὸν. 4. εὕρεσις τό τε ᾿εὑφημένον 

10 καὶ. 3 ἢ. εὑρίσχουσα μέϑοδὸς". 3:9 εὑρενιχὴ λέξις καὶ τὸ 
' éoyov αὐτῆς... . β΄. Ἐν ϑθοβδλήμασι γάρ" "» ὺ τὸ πα- 
ϑηγυρικὸν ἐχβαλεῖν ovkousvog τοῦ περὶ προυιμίων ταῦτά 
φησι" παραλαμβάνει. 4 δὲ xai tovto, χρίσιρ᾽ yep 5 ἂν εἴη 

355 yevaxo "λόγῳ ἡ 1 τοῦ. ἀγωϑθοῦ Καὶ ἱμαχοῦ" ἐπίσχεψιϑ, qt 

45 καὶ τὴν ἐν πανηγυρικῷ λόξῳ. μέτερι ἮΝ Αεεαχδέρισιν. ό 
ἔστι δὲ καὶ ἀπὸ τῆς χρηστῆς τῶν ἀχροατῶν περὶ τὸ πρᾶ- 

γμα ὑπολήψεως ἢ ἢ φαύλης καὶ ἐγκωμίου xal ψόγου. πορίς 

σασϑαὶ προοίμιον. nr 
v UM Ju 

Πρῶτον μὲν οὖν. σχυπητέον τὸ NN ποταην Iro τὰ λοιπά, 

* $30 . Πρῶτον * μὲν οὖν οἱ διχασταὶ ἤτοι εὐμενεῖς εἰσιν 

ἡμῖν ἢ δυσμενεῖς ἢ οὐδέτερον" κἂν μὲν - εὐμενεῖς 60, 

ἢ παρήσομεν τὸ περὶ τῆς εὐνοίας, ἢ àm ^ ὀλίγον ϑήσο- 

* 4 Ald. addit: &»ówüÜuov. 2. Ald. πολυϊλωτάτην.  Taur.et 

Par. πολυϊλοτάτην. 5 xai Ald. om., est in Taur. et Par. 4 

Ald. λαμβάνει. "Taur.et Par. παραλαμβάνει. 5 γὰρ Ald. om., 
recepi ex Par, et Taur. 6 Ald, et Taur. μεταχείρησιν, Par. 

/ — μεταχείρισιν. 1T. VII. ς.1.9. 2 T. VIL. πρός, Ald, ἐπολέγον. 

T Li 
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μεν" ἐὰν δὲ gis: ὀλὶγόν δυσμενεῖς, δάλιν σχεψόμεϑα, 
πότερον 'πρὸς ἡμᾶς ἰδίαν: ἔχονδές, ἔχϑραν 3 ἢ διὰ τὴν πρὸ 
τὸν ἀντίδικον φιλίαν. δὲ μὲν οὖν τῇ πρὸς ἐχεῖνον. φιλίᾳ, 
δητέον, ὅτε ov δεῖ ? τῇ, πρὸρ' ἐμεῖνον εὐνοίᾳ κακῶς ἡμᾶρ. 
πουεῖν. . εἰ, δὲ ἰδίαν. πρὸς ἡμᾶς ἔχϑραν ἔχοντες) ῥητέον, 3 
ὅτι ἐν ἄλλοις ὑπερϑέσϑαν σῆν" ἔχϑραν. δίκαιον" εἰ δὲ μήτ 

᾿ἐχϑρωδῶς ἔχοιεν ἡμῖν μήτε φιλίως, τὰ μὲνι προσόντα roig 

ἀντιδίχοις, ̓ ἐπίμωμα ποιξῖν, πειρασόμεϑα , tà * ὃδδ' ἡμῖν 

ἐπαινεσόμεθα. καὶ τὰ μὲν ἐκείνων ἐλατεώμαφα μίσους 
εἶναι φήσομεν", ἄξια, τὰ δὲ- ἡμέτερα ἐλέουῤ τε δ: καὶ avy- 1d 
γνώμης" διαβαλοῦμεν 7 δὲ τὸ τοῦ ἐναντίου € πρόσωπον 
ἄπὸ τῆς talos, ὅταῖι. "έδρ ἢ «γέρων: 25; ὅταν μηδενὶ προ-. 
παϑὼν, ὅταν αὐτὸς ὅμοια εἐπιτηδεύῃ ? ταῖς αἰτίῶδις, “ ἐφὶ 

αἷς διώκει, 1o. 7 τοὐναντῖον φεύγ εέ" διαβληϑήσεται δὲ xal 
ἀπὸ τῶν γνωρίμων xdi φίλων; ELE qpobkoks: galvowro 45 
δμελῶν" καὶ ag Ii gy ̓ πρόζερον ἔπραξεν" ὁμοίων τὰϊᾷ 

αἰτίαις, ἐφ᾽ "αἷς φεύγοι "Gl ἀπὸ τῶν ἄλλων τῶν παρεζα- 

μένων τῷ προσώπῳ ἀπὐλογούμενοι δὲ ἀπὸ τῶν ἰἀνανέίῳων, 

ταῖς προρφιμρακαῖς͵ ἐννοίαις μέταχειρισόμεϑα . 7 S t gait τὰ 

μὸν πρώμα, διρβολοῦμεν «μικρὸν εἶναι, Myargeg z 8 ἐχ 20, 
. ὁ - 

A οὐ Δ ΜΠ uae 500 D Sev Ὅλ " 

s T. 1I. δίκαιον. " OACTENITE καὶ τὰ dab stpodd rtu, - UY. 

Farn. φησίν: ' 6 τὸ Ven. om *'"-2. AId. et "aur. :diafallov- 
us». Par. et TT. ὙΠ: διαβαλοῦμέν. " "& Par. ἀντιδίκου:" in ''aut,- 

ἐναντίου deletüm et ἄντιδίκυυ substitutum. ^9 Farn. ἐπιτηδεύει." 
10 Ῥαν. "Taur. et T. VII. uibs et φεύγει... Ald; διώζοὶ ΤᾺΝ pis 

yo. — Post. φεύγει T. "Vit. "pergit: οἷόν du ̂pólov κρινόμενος," 

ὅτι. ϑρασύς, τις ἀεὶ (Med. ἀεὶ ϑρασύς τὶς] καὶ υχληρὸφ xal τὸ ὅλον" 

τοῦτο ἀπάνθρωπὸς ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳ ἐφαίνετο, ἢ ῆ “ἐν καὶ tVen,; , 

xol om.] καλλωπίξοιτο , &coníug Med. Par, 2977. douislug] xpis 

vip eos, ἀπὸ τούτου τὴν διὰβολὴν ἕδει., 41 T. VII. οἷόν' εἶ, 12 

ἐξ ὧν αὐτὸς ἧρώην ἔπραξεν z εἴ τινα ̓ εἶεν ὅμοια ταῖς, αἰτίαις ἐφ᾽ 

αἷς [Par. 2977. Farn. dg? οἷς, omissis ταῖς αἰτίαις]. 148 ven, 

μετοιχειριζόμεϑα. 14 T. VII. τὸ δὲ πρᾶγμα. ΕΣ 
. v4 

2 

. 
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τῆς τυχούφης "αἰκίας, "λόιδορίας ὦ. ἢ σχώμματυς . “καὶ Ex 
τῆς -ἀδοξίάς ἂν αἰσχρὰν. 16 jj" τὸν δὲ λόγον, 17 ὅτ, εὑτε- 

λὴς καὶ ἀπαραάχεύαστος,. 19. καὶ ἐχ τῶν ἐναντίων, Oti 

περιττὸς *? xol ἐγκατασκευορ. λύσεις δὲ 25 αὶ τὰς δια- 

ᾧ βολὰς οὕτω" xoig μὲν ἢ ἔλεον, ἢ ἀνάγχην, ἢ ἢ τὸ ἀχού- 
σιον πρόβαλλόμενος ἢ φιλίαν, τὰς δὲ. τῶν προσώπων οὕ- 
Tag: ἰδίᾳ, 7) ὅτε ὑπὲρ οἰκείων εἰσερχύμεϑα 31 τὸν ἀγῶνα 
ἢ 33, gov. ἢ ὅτε νέοι apis καὶ διὰ τοῦτο ἀδικούμεϑα, 
ἢ ἄλλα gu τοιαῦτα. 335 Δεῖ δὲ σκρπεῖν ?* ἐν. τοῖς προ- 

(0 οἐμίοις πρῶτον τὰς καϑολικὰς ὀνμοίαβ χαὶ γεμιχὰς, εἰτα ?! 

— — *2 "375 .. . 

κα γάδι Sur. οιδωᾳίμοι. Yen. eur λοὶδ, - 16 T, VIL. αἰσχρά 
P T. VA, addit: ιδιαβάλφις οὕτως... 418 Taur, ἀχατασκεύαστος. 

$9. Ven. ἀπέριτεος » ὅτι ἔγκχ, 20 T, VII. δὲ οὕτω τὰς διαβ. 

, Ὁ Par. — : ::32 T. VH. ἢ ὑπὲρ g. [Ven. ἢ om.] Sqq. 
(d ὅτι — - ἀδιαούμεϑα Ven. . om,  .23 T. VIL addit: πάλιν δὲ, 

ὑπὲρ ὧν οἵ φίλοι πεποιήκασι, μάλιστα μὲν, «εἴ ua ἔχοιμεν ἄπολο- 

ylay,': xat. ὑπὲρ ἐκείνων λέξομεν, οὗ προφανῶς μέντοι, ὡς διὰ τὴν 

ἑαυτῷ» i only θείαν, ἀλλ᾽ ὡς Δημοσϑένῃς i ὑπὲρ ᾿Αφιστάρχου τε καὶ 

| βιλιἀρχονδὴ πεποίηκεν" nig: δὲ ἑαυτῶν obrcos, τὺ δεινὸν καὶ ἄτοπον, 

ἐτῶν n)? ἀγαθῶν αὗὐτολο" xoivbkiiy, ἐπὶ "δὲ τοῖς φαύλοις κρίνεσθαι" 

τὰς δὲ τῶν λό ya διαβολὰς , ἐὰν μὲν, ὡς κατὰ εὐτελῶμ. ἐπενεχϑῶσι, 

τὸ πεποιβίσαι. τῷ πράγματ, ̓ἀντιϑετέρν, ἐὰν δὲ [E δεινῶν καὶ ἐμ- 

παραγαείων», τὸ τοιηύτων »χρήζειν 10. πρᾶγμα λέγοντες λόγω». Se- 

quitur in Meà, qued i in- Par. 2977. et Farn. inter schol. min, 

estt "τὰς περὶ τὸ πρόσῳπον. ὑπολήψεις ἑκάστου τῶψ. δικαζόντων. 

Χρὴ. γιῳώφκειν, (Fern. ἰστέον») 921, ἀπὸ τῶν ξξ “περιστατικῶν giro 

ται τὰ προοίμια, προσώπου, πράγματος, αἰτίας, τρόπου, τόπου, χοῦ- 

90v (Farn,, ἀρόνου, τόπου) τὸ & τι cimo» σον τὰ ἄλλα »οεῖν XQ 

᾿ζόγτων, ἤγουν, τὶ τῶν. κριτῶν, τῶν » κατηγορούντων, ἤγουν τῶν διωκόντων, 

τῶν ἀπολοχρυμένῳν, ἢ ἤγουν τῶν φευγόντων, τῶν «ἐχόντων τὰς ὑποϑέ. 

05, xai “ὧν ἕξωϑεν ἐμφαινομένων." Seq. in schol. min. Par. 

Fern. ὅπως διετέϑησαν: ἐχάρησαν ἢ ἐλυπήθησαν. 24 T. VH... 

25 Taur. εἶτα καί. | ' 
*» 95 

. 1 , ΄ *, * “Ὁ. “ἢ 6 Q^ ΟἹ .- ες, ᾿ οὐ . 
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τὰς μεριχῳτένὰς καὶ δἰδικάς * 39 χαὶ ὅτι αἱ χαϑολιχαὶ ὧρς 
μόζουσι ταῖς μερικαῖρς, ὡς ἐπὶ τῶν ὑπ᾽ 37 ἀλλήλων γε- 

ψῶν τὸ χαὶ εἰδῶν. OU μὴν τὸ: ἀνάπαλιν. β΄. lloro 
πόν ἐστιν ?9. διὰ τὸ rag στάσεις μή͵ τὸ εἶναι τῶν πρα- 

γμάτων δοϑ᾽ ὅτε ζητεῖν, 39 ἀλλὰ τὰς περιστάσεις. ὃ γὰρ 5 
ἐπὶ τοῦ τείχους ?* ἀγελϑὼν ξένος 31 καὶ ἀριστεύσας πρᾶ- 

γμα μὲν ?? χαλὸν εἴρχασται, τοιοῦτον γὰρ ἡ ἀριατεία" 
7] μέντοι, περίστασις. τὸοῦ προῤώπου πὰάρανομίᾳς ὑπόληψιν 

αὐτῷ παρέσχεν... y. ᾿ΕἘβοήϑησάν ποτε" τοῦτο ψηφί- 

σματος εἰσφορὰ πραγματική.. δ΄. Ἢ χαλεπαίνευν' 35 10 
χαλεπαΐνειν μόνον ὡς ἐπὶ φόνου ἁπλῶς, οἰκτείρειν ὃ 34 ga: 

μόνον wg ̓ συνέβη τὴν οἰκίαν 35 ἐμπρησϑῆναι ὑπὸ τοῦ 
γείτονος" ἑχκάτεριν δὲ ὡς ἐπὶ τοῦ ἀποκχτείναντος τὸν viov, το 

καὶ ϑανούσης τῆς μητρός. ὦ &. Οἷον ἐνώπιον" - τοῦτο 

ἕτεροί τινὸς οὕτω γραφουσὶν" ἀπέκτεινε τὸν ἑαυτοῦ υἱόν 15 

χατὰ τὸν τῶν ἀχρίτων 536 νόμον. ς΄. Αἱ δὲ ἀποδόσεις". 

διαφέρει ?7 ἀξίωσις ἀποδόσεως, ὅτι ἡ μὲν ἀξίωσις δεῖται 

τοῦ βοηϑήσοντος, 58 ἡ δὲ ἀπόδοσις τὸ προσῆχον κελεύει 

γίνεσϑαι. ζ΄. ᾿ἀπὸ δὲ τῶν εὑρέσεων" 35 εὑρέσεις . 
τὰς 45 ὑπολήψεις τῶν προσώπων καὶ τῶν πραγμάτων λέ- 20 

26 T. VII. et Taur. ἰδικάς. . 97 Taur. ἐπ᾽ ἀλλήλων, ad 
marg. yg. ὕπ᾽ ἀλλήλων. 28 T. VIL.o. ποταπόν ἐστιν, ἢ ποτα- 

πὸν ὑπείληπτον" τὴν ποιότητα λέγει [Ven. ποταπὸν — λέγειν 9m.] 

τῷ [Men.8. Ven, Farn. τὰ, Med. τῷ] δὲ ποταπόν ἐστι trgogti- 

ϑησι τὰ ποταπὸν ὑπείληπται, διὰ τὸ τὰς (Mon. 8. Farn. Med, τὰς. 

om.) στάσεις x. τ. À. 29 T. VII. ποιεῖν. 30 T. VII. addit: 

φέρε εἰπεῖν. 81. Ald. ξένου. 852 μὲν T.VIl. om. 338 T. ' 
"VIL τὲ. 84 T. VII. ἢ. oixr. uóvoy, ὡς ἐπὶ ἐμπρησϑέντος, ἢ. p 

qo, ὡς ἐπὶ τοῦ ἀποκτ. τὸν [Farn. Mon. 8. τὸν om. ] viáv, 55 

Taur. οἰκείαν. 86 Ald. ἀκρσατῶν.᾽ 87 T. VIL. (&.:. 38 

Ald. βοηϑήσαντος. Par. T. VEI. βοηϑήσοντος. 59 T.VII. sv- 

θέσεων τῶν ὑπολήψεων. quod irrepsit ex schol. min.: εὑρέσεων à&- 
γεν τῶν ὑπολήψεων, τῶν προσώπων καὶ τῶν πραγμάτων. 40, T. VII. 

γὰρ τάς, — Ven. haec usque ad πραγμ. λέγει non. habet, inci- | 
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yet τοῦτο δὲ πάνυ ἀχριβῶς εἴρηκεν. εὑρεϑείσης γὰρ τῆς, 

τοῦ προοιμίου ποιότητος εὐθὺς ἀπὸ τῆς διαφορᾶς ἡ πρό- 

* φάσις γίνεται, ** ἤτοι ἐξ ὑπολήψεως, 42 7 ἐξ ὑποδιαιρέ- 

σεως, ἢ καὶ “8 τῶν ἑξῆς. 7 Kai προοιμίου δριμύτης' 
δ εἰκότως, εἰ 44 γάρ. μὴ ἡ εἰσβολὴ ἰσχυρά ἐστε, τοῦτο γὰρ 

ἡ δριμύτης, ἢ tig 45 ἐστι τὸ ἀναγκαῖον, ἀτονώτερα καὶ 

τὼ τῆς κατασχευῆς ἔσται, xol τὰ τῆς ἀποδόσεως καὶ a 

τῆς βάσεως, ἂν δὲ “7 ἡ πρότασις δυνάμεως πλήρης ἔξενε- 

χϑῇ 45 xoi τὰ λοιπὰ, τὸ ἰσχυρὸν ἕξουσιν... 

(0 “ Eti τρεπτέον ἐπὶ τοὺς κατηγόρους, καὶ τὰ λοιπά, 

Ἠνέχϑη "5 σκηπτόρς" ὁ Περικλῆς στρατηγὸς ἐγέ- 
"ou PETO ᾿4ϑηναίωψ καὶ μεγάλα κατωρϑωκὼς ἐπεκλήϑη παρὰ 

τοῦ δήμου τῶν ᾿4ϑηναίων 5? "Ολύμπιος. τὸ δὲ τοῦ σχη- 

πτοὺ οὐ γέγονεν, ἀλλὰ πέπλασται. β΄. Ὅπερ Εὐκτη- 

piens: τοῦτο πάνυ. 41 Mon.8,. γράφεται. ἴῃ Farn. γράφεται 

deletum et γένεται supra scriptum, cfr. ep. crit. p. 1. 42 
ἤτοι ἐξ ἱπολήψ. Ven. om. 43 Ald. ἢ καί. Par. 2948. ἢ om. 

Mox Ven. ἐφεξῆς. Sequitur in Med. et iter Sch. min. Earn. 'Er 
τῷ ἐσχάτῳ κεφαλαίῳ τοῦ παρόντος πρώτου τόμον, ὃ ἐπιγέγραπται 

᾿ περὲ παντὸς προοιμίου, καὶ ἐκ πόσων μερῶν συνέστηκε, τεχνολογεῖ ὃ 
' “Ἑρμογένης, τὶ ἐστιν ἀπόδοσις, εἴτουν ἀξίωσις, καὶ περὶ προτάσεως 

καὶ κατασχευῆς καὶ βάσεως (Parn. κεφαλαίου) καὶ τῶν λοιπῶν. 44 

Ald. ἡ γὰρ μὴ tio. Par. T.VII. εἰ γὰρ μὴ 5 tioB. 45 ἢ τίς 

ἐστι τὸ ἀναγκ. T. VII. om, 46 τὰ Par. om, 47 Ald. δὴ. 

Par. δέ, T. VII. εἰ δέ. 48 T.VII. ἐξενεχϑήσεται, οὐκ ἔστιν oiy 

ὅπως καὶ ἧ ταύτης κατασκευὴ καὶ ἢ ἀπόδοσις ἢ ἀξίωσις, καὶ ἢ fü: 

σις, ἤγουν 5| αἰτία τῆς ἀποδόσεως, μὴ οὐχὶ τὸ δυνατὸν ἔχοιεν. 
Sch. min. habent praeterea: Ζριμύτης" οἷον τὸ ἀναγκαῖον" τοὺ- 
τό dor» δριμύτης προοιμίου, τὸ εὐθὺς ἐν τῷ προοιμίῳ ἐμφανίζειν. 

τὴν πᾶσαν ὑπόϑεσιν, ὡς τό" τὶ δὲ οἵ Μακκαβαῖοι, τούτων γὰρ Ἶ 

παροῦσα πανήγυρις. Idem habet Med. in marg.. sed ultima ver- 

.ba: τούτων γὰρ 1j mug. σεαγήγυρις om. 49 Ald. ἡνέχϑησαν ex- 

πτοῖ. et v. {8, σχυπτοῦ. Taur, et Par. ἠνέχϑη σκηπτός. 50 Taun 

τῶν ̓ 4ϑηναίων om.- . : E ᾿ 
- 
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uo γ"λὸ Εὐχτήμων λόγον ἔγραψε κατὰ 5* ᾿Ανδροτίωνος 
ὡς ἀδικηϑεὶς' ὑπ᾿ αὐτοῦ" ἔγραψε δὲ καὶ ὁ 4ημοσϑένης 
τὰ ὅμοια "3 πεπονϑὼς χατὰ ᾿Ανδροτίωγος. γ΄. Ila 

κυον" πινάκχιαν"" τὰ προγράμματα καὶ 1, προϑέματα. 
ἀπέχειτο οὖν xarà Μεγαρέων ἐν “᾿ϑήναις πρόϑεμα ἐν τῇ 8. 
ἀγορᾷ τοῦ "" μὴ συνεδρεάξειν. αὐτοὺς ἔν βουλαῖς, 56 χαὶ 

τοῦ μὴ συνδυάζειν, καὶ τοῦ μὴ δημόσια πράττειν" 57. ἔστι" 

51 Taur. κατὰ τοῦ ἄνδρ.» sq. dg Taur. et Par. om. — Cfr. 
T. VII. xf. ^ 52 Taur, et Par. κατὰ ᾿4ν»δρ. τὰ Op. πεπονθώς. 
53 Est in Med, et Par. 2977. 54 Phr. Med. xei τὰ καλούμε-" 

yx προϑ'. λέγονται. 55 Taur. τά. 56 ἐν βουλαῖς xoà τοῦ 
μὴ. συνδνυάζειν Taur. om. 57 Par. Med, addunt: καὶ ἔγραψέ. 

Tic, φησὶν,. ἀναιρεῖσϑαν καὶ ἀκυροῦσϑαι τὸ πρόγραμμα. Paullo 

post pergit Med. consentiens cum Farn.: Ἔτι εἰς τὸ κατὰ τῶν 
Μεγαρέων πινάκιον, οὗ 4j κατ᾽ ἀρχῆς ἱστορία ἐστὲ τοιαύτη, Εἴλκετο 
ὃ Περικλῆς παρὰ τοῖς ᾿Αϑηναίοις λογοποιηϑησόμενος ὑπὲρ νομισμά-: 

τῶν πολλῶν καὶ χρημάτων καταβληϑέντων sig ἄγαλμα Παλλάδος, 
ὅπερ ὃ πλάστης Φειδίας ἡγαλμάτωσεν" ἄϑυμῶν οὖν ἢν * ἰδὼν οὖν 

αὐτὸν ὁ ̓ Δἀλκιβιάδης, παῖς ὦν, ἤρετο τὴν αἰτίαν, καὶ μαϑὼν εἶπεν 

μὴ τὸ τὸ δοῦναι λόγον ὑπὲρ τῶν χρημάτων, ἀλλ᾽ ὅπως ἂν μὴ δώσεις" 

συνεὶς οὖν ὁ Περικλῆς μάχην μεγάλην ἀνεῤῥίπισε, πρὸς ἣν oi 48η- 

“γαῖου ᾿ἀσχολούμενοι, τοῦ μὲν Περικλέους ἐπελάϑοντο, ὅλοι δὲ τοῦ - 

πολέμου ἐγένοντο" ὃ γώρ τον Περικλῆς πρόφασιν εὗρεν, ὅτι οὗ Me- 

γαρεῖς τὴν γῆν τὴν ἱερὰν τὴν καὶ ὀργάδα καλουμένην καὶ καϑιερω- 
μένην τῇ Παλλάδι εἰργάσαντο σφετερισάμενοι, καὶ ὅτι ὑπεδέχοντο 

φεύγοντας δούλους τῷ» ̓4ϑηναίων" τὸ δ᾽ ἀληϑέατερον, ὅτι τὴν 4ona- 

σίαν, μάινάδα. Μεγαρικὴν οὖσαν, καὶ γενομένην σύζυγον Περικλέους 

εὑρόντες ἔν τισιν ἀγροὶς ᾿Αϑηναϊκοῖς Μεγαρεῖς σὺν ταῖς ϑεραπαινέ- 

σιν ἐξύβρισαν. Ψήφισμα τοίνυν ἐκτεϑεικὼς κατὰ τῶν ἈΠεγαρέων 

ἀνέθηκεν ἐν ᾿Αϑηναίων ἀγορᾷ ἐν πίνακι τετραγώνῳ" εἶργε δὲ τὸ 

ψήφισμα ἐκεῖνο λιμένων καὶ ἀγορᾶς τῶν ἐν ᾿Αττίδι πάντων, xol 

προςλαλιὰ κατά τινας προσέκειτὸ τῷ ψηφίσματι, ὅτι καὶ ὃ Μεγαρέα 

κτείνας ἀξήμιος ἔσται τὸ παράπαν. "Ex ταύτης οὖν τῆς αἰτίας μά- 

χῆς μεγάλης γεγονυίας ἀπέφευγε τὴν δίκην δ. Περιψδῆς. — Ἔν τῷ 
κατὰ Νεαίρας. ..Med. οἱ Par. πόῤνη ἦν ̓ Αϑηναία 5 Néeiga* ἧς 
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àà τὸ πρόβλημα ἐνταῦθα πραγματικὴ 53 ympiaparóg euge 
φορὰ μετὰ προσχοπῆς 5? ἐγγραφὸυ καὶ ἀνάιρέσεως. 

δ. Ἐμφαίνεταει δὲ καὶ iu sv καὶ γὰρ συμβου- 
λεύοντες λέγομεν», ποιῶμεν τόδε ὡς ἂν μὴ τὰ Toig ἐχϑροῖς 

5 δι᾿ εὐχῆς ὄντα ἐπισπασώμεθα" καὶ πάλιν ἵνα τοὺς φι- 
λίως ἡμῖν διακειμένους εὐφραίνωμεν. ὡσαύτως καὶ ἐπαι- 

, ψοῦντές φαμεν, ὡς ὁ τοῦ προκειμένου ἔπαινος πολλοὺς 
ἐπὶ τὸν ὅμοιον ξῆλον παραχαλέσει, καὶ εὐφραγεῖ 6? μὲν τοὺς 
ἀγαϑοὺς, λυπήσει δέ γε τοὺς πονηρούς. 

"E 

10 Περὶ τῶν ἐξ ὑποδιαιρέσεως προοεμέων. 

“Ἑξῆς λεκτέον περὶ τῶν ἐξ ὑποδιαιρέσεως προοιμίων, xol τὰ λοιπά, 

nó τῶν ἑξῆς μαϑημάτων' μαϑήματα φησι 
φὰς μεϑόδους καὶ τὰς ὑποθέσεις, ἀφ᾽ ὧν αἱ προτάσεις 

εὑρίσχονται" οὐχ ἐν πᾶσι δὲ, φησὶ, τοῖς προβλήμασε εὑρί- 
15 σχεται τὰ ἐξ ὑποδιαιρέσεως προφίμια" οὐδὲ εἰ δὑρεϑ εἰη 

ἐν προβλήμασιν ὅλα διόλου εὑρίσχεται, ἀλλὰ μέρη αὐτῶν 
συναναμεμιγμένα τοῖς ἐξ ὑπολήψεως. ἐχείνων γὰρ ἢ egt- 

τὴ καὶ ἰσχὺς ἐν πᾶσιν εὑρίσχεται. Τὸ δὲ εὔϑηκτα 3 διὰ 

μὲν τοῦ ἢ γραφόμενον ? τὰ τμητικὰ δηλοῖ xol, ἐνεργῆ 

20 χαὶ δραστήρια, ἀπὸ μεταφορᾶς τοῦ τεϑηγμένου ξίφους" 
διὰ δὲ τοῦ ὃ τὰ οἱονεὶ εὐαφῆ καὶ εὐμεταχείριστα καὶ πολ- 

' 

τοῖς χρόνοις καὶ ἄλλη τις ἦν ἑταίρα, Φρύνη προσαγορευομένη » ἐκ 

Θεσπιέων ἐὸν δρμωμένη, διαφέρουσα δὲ τῷ κάλλει, ἥτις Accioc ἐπή- 

xuacs», ᾿Αναϑεμένων οἷν τῶν Ελλήνων ἐν Δελφοῖς εἰκόνα τῆς Φρύ- 

γης (Med. «Δαΐδος superscripto. Φρύνης) καὶ ἐπιγραψάντων, Φρύνη 

᾿Επικλέους Θεσπικὴ, Κράτης ὃ κύων, οὗ δὲ Διογένης ὃ Κυνικὸς, 

ἐπέγραψε * τρόπαιον τῆς τῶν “Ἑλλήνων ἀκρασίας. Τῆς δὲ Φρύγης 
γραφὴν ἀπενεγκαμένης λαγνείας ὑπεραπολογήσατο “Ὑπερίδης ὃ ῥήτωρ. 

58 Taur. πρακτική. πραγματικὴ — ἀναιρέσεως habet etiam Par. 
2977. duobus locis diversis. — 59 Par.2977. προκοπῆς: 60 
Ald. εὐφραινεῖ, — v.:9. ys "Taur. om, ' 

4 τὸς Par, om, — 3 Par. εὔϑικται. 3 Ald, γραφὸ μέν. 
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E τὴν ἐπιτυχίαν ἐμφαίνοντα καὶ εὔϑετον τῷ λόγῳ τὴν 
ἐπαφὴν παρεχόμενα" τὸ * δὲ δριμέα ἀντὶ τοῦ Ἰσχυρά. 
β. .4λλὰ τῶν an ἀρχῆς", ἐντυχὰν τῷ ἐννάτῳ τοῦ 
τρίτου τόμου τοῦ παρόντος βιβλίου εἴσῃ 0 φησιν ὃ rexvi- 
20g" διαφέρει 5 δὲ, ὅτι 6 ἐν μὲν τῷ ἐξ ὑποδιαιρέσεως προ- 5 
ouo eic δύο διαιρῶν τὸ ἔγκλημα, xui ἐν ἑχατέῤῳ δὲ- 
xœtov εἶναί φησι TOY, λατηγορούμενον. δίκην δοῦναι. καὶ - 

* 

"TI ἄμφω δὲ πέπρακται" ἡ δὲ τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους. ἐξ 
ὑποδιαερέσεως χατασχευὴ τὸ ἀϑρόον διαιρεῖ εἰς. ἐλαττονῶ, 
μὴ πραχϑέντα δὲ, ἄξιον ἀποδεικνῦσα καὶ ἐν ἐχείνοις᾽, εἴ- 10. 
περ εἶχον πραχϑῆήναι, δοῦναι τὸν κατηγοροῦύμενόν dixere. L 
y. Δημάδης πρ ἐσβεύσας" ὁ Δημάδης διεβάλλετο κα- 
χοῦ βίου, ὡς τὸν ἔδιον υἱὸν παρὰ τῷ ̓ ιλίππῳ xercAt- 
πὼν εὐπρεπῆ ὄντα φαύλης ὃ ἕνεκεν ὑπολήψεως" διαφέρει: ? 
δὲ τοῦτο τὸ προοίμιον τοῦ ἐξ ὑπολήψεως τῆς πεῤὶ τὸν 15 
τὸ ἔγχλημα 6 ἔχοντα προοιμίου, οἷον τὴν μὲν. ἀσέλγειαν, ii 
ὦ ἄνδρες δικασταί, καὶ τὴν ὕβριν" ὅτι ἐκεῖ μὲν οὐκ PE 
περὶ τοῦ «προτέρου βίου δοῦναι δίκας τὸν ἐγκαλούμενον, 
ἐνταῦϑα δὲ καὶ περὶ ἐχείνου ἀξιοῖ" ὥρμηται ᾿'μέντοι καὶ 
τοῦτο τὸ προοίμιον ἐξ ἐχείνου. ᾿δ', Τοῦ ἀϑρόου" 
ἀϑρόον 5 ἐνταῦϑα τὸ λαμβανόμενον, ovx ἐπὶ χῤόνου ívóe, ' 
ἀλλ᾽ "ἐπὶ ἐνεστῶτος xci μέλλοντος, ἢ ἐπὶ παρῳχημένου 

᾿ καὶ μέλλαντος " οὐ γὰρ λεπτολογῶν TO ἀδίκημα κατὰ μέ- 
οοὗ εἰσάγει, ὡς ἐπὶ τῆς χατασχευῆς τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς exo 
τέλους. ἐ. Τεταρι χευμένῳ" τάριχος λέγεται 1? may 
σῶμα. τεϑνδῶτος ξώου ἁλοὶ περιτριβὲν διὰ τὸ μὴ ὑπὸ 
σχωλήχων βιβρώσχεσϑαι , xal ἄσηπτον. διαμένειν. ἔϑος 
οὖν παλαιὸν 12 qv τὰ σώματα τῶν ἀποβεβιωχότων 153 
ταριχέύδιν ἐπὶ διαρκείᾳ πόϑῳ. τῶν συγγενῶν. 13 ——— 

4 Par. zs, . B Par. διαφέροι δὲ — — κατηγορούμενον δί- 
*"$ Om., manu seriori ad merg. ddjecta sunt, 6 Ald. ὅτε, 
Par. on, 7 διαφέρει δὲ — προοΐμιον ἐξ ἐκείνου Par. om. Ad- 
scripta Synt adj marg. 8 Dem, in Mid, init, . 9 T-VIL.y. 
10 T. VII. schol. min. 411. VII. παλαιοῖς. 12 T. VIL. 

* 

λ 
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Περὶ τὧν ἔχ περιουσίας προοιμέων: : 

Τὰ ἐκ περιουσίας καλούμενα προοίμια ἰδίαν εὕρεσιν ἔχει ἐν ταῖς 

κατηγορίαις καὶ ἐν ταῖς ἀπολογίαις" καὶ τὰ λοιπά. 

. Ἐὰν γὰρ κατηγοροῦντες" ὃ μὲν φόνος ἐδιωτι- 
δ.ιτικὸν ἀδίκημα, ὃ δὲ ἀριστέως φόνος δημόσιον, χοινὸς 

γάρ. ἔστιν δὑὐεργέτης ὁ .ἀριστεύς" παλιν δὲ μείζων τοῦ 
957 δημοσίου ἀδικήματος 5 πρὸς τὸ ϑεῖον ἀσέβεια, τὸ εἰ- 

πεῖν δηλαδὴ ἢ πρᾶξαϊ τι τεῖνον εἰς ὕβριν τοῦ πρείττο- 
yoc* ὡς καὶ ἡ (ζυη. ἐποίησεν. β΄. Ἢ Φύη" ΖΠεισίστρα- 

19 Tog * διωχϑεὶς παρὰ τῶν ᾿4ϑηναίων εὗρε; γυναῖκα με- 
.χάλην, 9 3 xal ἀναβιβάσας εἰς ἵππον ἤγαγεν εἰς 43 

Jg λέγων, ὡς ἡ dona ἐστι xol χομίξει με αὖϑις εἰς 

᾿4ϑηνας. y. Hóvvápny μὲν οὖν" ovy ἁπλῶς 3 op. 
. τὰς εἰσάξεις κατὰ τὸ προφανὲς, ἃ ἀλλ᾽ ἥται τῷ xor ἐπιτί- 

45'μησιν χρώμενος 4 σχήματι, ἢ τῷ xata παράλειμεν" τῷ 
μὲν κατ᾽ ἐπιτίμησιν, εἰ λέγαις᾽ οὕτως" ὑμῖν μὲν οὖν δει- 
vov xoi παράνομον δοκεῖ ὁ τὸ τὸν ἀνδροφόνον ἀφεῖναι" 
δεινότερον. δὲ, μᾶλλον δὲ οὐδ᾽ ὅσον * ἐστὶν εἰπεῖν," 
δοξατω τὸν τύραννον τῆς !* τυχούσυς. ἀξιῶσαι φειδοῦς" 

20 τῷ ** δὲ κατὰ παράλειψιν, *?. ὡς εἴ τις λέγοι" 13 tva τοι- 

- 

ἀποβεβηκότων. 43 T. VII. addit: xal εἰρεϑέντος τινὰς φϑειρο- 

μένου γυναικείῳ σώματι τεταριχευμένῳ γράφει τις ἄἀναιρεϑῆναι γύ- 
^pg τὸ τοιοῦτον, ἵνα τὸ μήπω μὲν γεγονὸς νῦν δὲ τολμηϑὲν ἀνοσιούρ- 

ἐς γημὰ xol ἐν v μέλλοντι μὴ mour95. 4 T. VII. nihil habet, 
nisi nostram litt. 8 et y. — Ife. ὑπὸ τῶν 149. διωχϑ εἷς. — Ad 
rem cfr. Herod. Y. Q0. — 2 T. VIX, καὶ ἐκάϑισεν αὐτὴν εἷς. ἵππον 

καὶ ἤγαγεν αὐτὴν — ὅτι ἢ ̓Α4ϑήνη dosi κἀὶ φέρει μὲ ἐ, 4, 8 "T. VI. 

οὕτως μὲν ἁπλῶς κατὰ τὸ προφανὲς οὐκ εἰσάξειςς. 4 χρώμενος ex 

T. VIL. recepi, AId. om, — Ven. τὸ x. &. χρώμ. σχῆμα, ἢ τὸ x. 

“παράλῃψιν, τὸ xar int. ^ 5 Par. et T. VII. λέγομεν. 6 δοκεὶ 

.T. Vil, om. 7 δὲ T. VII. om. 8 Ven. ἔστιν ὅσον. 9 T. TII. addit 

φακόν, 10 T. VII. κἂν ἡςτινοςοῦν. 11 Mon.8.:0. 42 Ald. παρά- 

Miyirh.l, etv. 15; Par, εἰ T. VIL παράλειψιν, 13 Mon, 8. λέγει. 

- 
.Á 

* 
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-)v» ταῦτα παρῶμεν, φόνους φημί χρυφίαυς, ἔσϑ᾽ ὅτε δὲ 
καὶ φανεροὺς ; ἄρπᾳγάς τε καὶ γώμων ἐλευϑέρων ἐπιβου- 
λὰς, οἷς * 14 ὥσπερ χϑαμαλωτέραις βὰ — χρησάμξ- 
vog, πρὸς 1" αὑτὴν ἀνέβη τῶν 36 'χαχὼν τὴν ἀχρόπολιν. 

—Iieol τῶν ἀπὸ καιροῦ προσεμέων.. | δ 

7o δὲ üno' καιροῦ καλούμενον προοίμίον, , xài τὰ. λοιπά. : 

e, Τὸ δὲ ἀπὸ καιροῦ" τὸ * ἀπὸ χαιροῦ xol ἀπὸ | 
τῶν λοιπῶν περιστατικῶν λαμβάνεται, ἔχεν δὲ ὑπερβο- 
λὴν δυνάμεως παρὰ 3 τὰ ἐξ ὑπολήψεως , ἐπειδὴ ἐχεί- ἡ 
νοις “πολλάκις εὐνοίας , ἢ χέρδους, 7 φϑόνου ἐγγί- 0 

veto ὑποψία ; τούτοις δὲ οὐδαμῶς " μεγίστης δὲ δυνά- 
μεώς ἔστι τὸ λέγειν, ὅτι, ὅπερ ἀξιῶ , ἤδη καὶ 3 γεγένη- 
ταῖς καὶ ὑμῖν αὑτοῖς ἀρέσκον T6 ἐφάνη καὶ ἤδη γεγένη- | 

ται"..ἔοικε γὰρ * τὸ τοιοῦτον προοίμιον μὴ ἀξίωσις εἷ- 
Ver, μηδὲ παράκλησις ἐπὶ τὸ προσδέξασϑαι τὰ μέλλον- 15 
τὰ ῥηϑθήσεσϑαι, ἀλλὰ μόνον ἔπαινος καὶ ἀποδρχὴ τῶν 

πεπραγμένων, ὡς καὶ αὐτὸ ἔχει τὸ παράδειγμα" ἤδη᾽ γὰρ 

ἦσαν οἱ πολῖται δεξάμενοι τοὺς συμπολίτας ταῖς ἀλη- 

ϑείαις ὅτε αὐτοῖς. προσεβοήϑουν.. β΄. Καλεῖται δέ" 
ἀγχίστροφον καλεῖται τὸ ἐχ τοῦ σύνεγγυς ἔγον τὴν ἀπό- 20 

δειξιν, 5. ὡς ἂν εἰ λέγοιμεν , „ot ἀσεβεῖς, * χαὶ εὐθὺς 
ἐπάγοιμεν, » οἷς ̓οὐδὲ ἡ yr τοὺς καρποὺς ἀνῆκε" “ ὃ 
γ΄. Τὸ δὲ ἐπὶ TOY ἐπιπεπλεγμένων" ἐπιπεπλεγμέ- 

να καλεῖται προβλήματα" 7 olov οἱ διπλοῖ στοχασμοὶ 

14 Par. et T. VII. οἵσπερ. Ald. οἷ. 45 Par, et T. VII, 

sig. ^ 16 T. VIL τὴν ἀκρόπολιν τῶν κακῶν. 4 Litt, «—y 

abest a "Mon, 8. contidetur Par. 2977. in quo: τὸ ἀπὸ τοῦ ν- 

2 Par. 2977. περί, 5 καὶ Taur. Per; 2918. et 2977. om, 
4 Taur. dẽ. 5 Par. 2977. ἀπολογίαν. 6 Par. 2977. add, 
ἐτυμολογεῖται δὲ 1 λέξις ἐκ τοῦ ἄγχι ἐπιῤῥήματος καὶ στρέφω, οὗ 

γὰρ διὰ μακροῦ ποιεῖται τὴν ἀπόδοσιν τῆς προτάσεως, ἀλλ᾽ εὐθύς, 
7 Par. 2977. προοίμια. ᾿ ; ets 

Ν i . ΄ 
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καὶ 8 διπλοῖ ὅροι" οἷον Aioxivng καὶ Δημοσϑένης πὰρά- 
“πρεαβείας ἀλλήλοις ἀντεγκαλοῦσιν" καὶ ὁ μὲν Δημοσϑέ- 
'γης ἐρεῖ 5 μὴ παραπρεσβεῦσαι, ὡς πλούσιος, ὡς εὔνους 
τῇ πόλει, ᾧ καὶ ἀγαϑὴ παρὰ τοῖς πολίταις ὑπόληψιρ "το 

ὃ καὶ τοιοῦτον τὸ ἐξ ὑπολήψεως ἐπιπεπλεγμένον ΣΣ πρό- 

" βλημα"", οὖὗ- xol εἶπεν ovx ἀναγκαῖον εἶναι τὸ μάϑημα, 

ὡς ἤδη. προδιδάξας τὰ ἐξ ὑπολήψερωρ᾽" τῆς δὲ noaxera- 

στάσεως παράδειγμα. ἐροῦμεν , ὅταν περὶ μετοφκιῶν γρα- 

φῶμεν. Ἐξ “ἄλλως, τὸ αὐτό. ἐπιπεπλεγμένα καλεῖ, προ- 
40 βλήματα τὰ ano παρὲληλυϑότος. xal ἐνεστῶτος χρόνου 

συντιϑέμενα, ᾿ & καὶ δοχοῦσιν ἐοιχέναι τοῖς ἀπὸ Χαιροῦ 
προοιμίοις" οὐχ εἰσὶ δὲ τὰ αὐτὰ τούτοις. ἐν μὲν γὰρ τοῖς 
ἀπὸ καιροῦ προοιμίοις τὸ νῦν ἀξιούμεναν πάλαι ἀποδέ- 

δειχται 13 πραχϑὲν αὐτὸ roUto* ἐχείνων δὲ δύο ὄντων 
{τ ϑάτερον μὲν ἐξ ὑπολήψεώς ἐστι προοίμιον τῆς περὶ τοὺς 

τὰ ἐγκλήματα ἔ ἔχοντας, οἷον τὴν μὲν ἀσέλγειαν. x4 χαὶ 
ἑξῆς" ἄλλη yap ἐστιν ἡ τοῦ παρεληλυϑύτος βίου δίαβο- 

A], καὶ ἄλλη τὸ νῦν κρινόμενον ἐν τούζξῳ. ϑαάτερον δὲ 
ἔστι προχατάστασις, ἀλλ᾽ οὐ προοίμιον, ἐκ τῶν ἄνωθεν 

8 Par. 2977. καὶ οἱ 0. 0. λάβωμεν δὲ καὶ αὐτῶν παράδειγμα. 

. 6 Ailox. καὶ ὃ Δ. 9 Par. 2977, g»jot,, 10 Par. 2977. add. 
τὸν Αἰσχίνην δὲ μάλιστα, ὡς πένητα καὶ τῇ πόλει δύσνουν, ᾧ καὶ 

ιφαύλη ὑπόληψις, καὶ τούτῳ τῷ ἐξ ὑπολήψεως ἐπιπεπλεγμένον πρό- 
βλημα" διὰ τοῦτο εἶπεν, οὐκ ἀναγκαῖον αὑτὸ μάθημα, ὡς ἤδη προ- 

᾿ διδάξας τὰ ἐξ ὑπολήψεως" τῆς δὲ προκαταστάσεως παράδειγμα, ὅταν 

περὶ μετοικίας γράφωμεν, τοῦ παρεληλυϑότος τὰς συμφορὰς πρῶ- 
«τον λέγομεν" Ómsp ἐστὲ προκατάστασις καὶ οὔ προοίμιον ἔπειτα δὲ 

-*al τὰς τοῦ μέλλοντος, ὅπερ ἐστὶ διηγηματικόγ. 41 Par. 2918. 

.ἐπιπλεγμένον. . 12 Ald. γράφομεν. Sequentia usque ad finem 

capitis Par. non, habet, Sunt in Taur. 13 In exemplari 
.Fhetorum Graecorum Parisiensi varietas. lectionis, nescio cujus 

codicis, ad marginem est adscripta, constanter fere cum nostro 

codice consentiens, Notatur ibi: ἀποδείκγυτα. ἅ14 Ald. siadi- 
75.9». — Dem. in Mid. init. 
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χαὶ. ̓ παρεληλυϑόξων. ἀργομένη; ; xoi eig id τὸ Pose, 
XU FLOUGAN ^. 2» v v ; Y 
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Περὶ δαντὸς προοϊμίου ix πόσων μερῶν δυνα! 
00 8788 51 200 s έσέῆὔκκει 3 o 009 ss "ὦ 

E δὲ. πᾶν προοίμιον | ἐκ τἰροτάσεως, , καὶ τὰ, loud. P 

. EE ἀποδόσεω σ' ἰστέον, * OT). ἡ μὲν. ἀξίωσις δεῖ: 

ται TOU ᾿βεηϑήσοντός᾽ ' ἀξίωσις. γάρ ἔσειν Ἢ  ixerslo 9 

δὲ ἀπῤδοαις 0 προσῆκον, X&ÀSUEL, yéveaótue", Holy δὲ δι». ^: 
égVnx& “πὸ δεῖσϑαι τοῦ κελεύειν" ὃ μὲν οὖν κατηγορῶν, 
τιδορ €4)XGXGG ὑπ᾽ ἐκείνου παϑὼν τῇ ἀξιώσει. χρήσεταιγαθ 
δ΄. δὲ ανρ βουλεύων, τῇ ἀποδόσει". βάσις. δὲ ἔρηται. ef; 
TOU πυρεωφέρου * “᾿ς él γὰρ εἰς αὐτὴν. Ἀαταλήγαει τὸ 'πρό-.358 

σἰμιὸν ,᾿ “πείκύξως βάσις ὠνόμασται," ITToMTux τερον. i 
δέ" qui ἀντὶ zov ἐναγωνιώτερον, » δικανικώτερον. κατα. 

σχευ δὲ λέγεται ἡ GUT τῆς. πρϑέσξῳξ,... B. A m T6445 

l&VowsnoD' ἐὰν προοιμιαζόμενος, ἅψῃ χαδ ποῦ ngay punto 

τος: οὗτοῦ, ξφοδον Xouig*..rotrOó γὰρ ἢ | ἔφοδος καὶ. οὗν, δ 
ἄλλο, «ὡς δηλοῖ καὶ Ζοΐνομα" ὁδεύει γὰρ, 0 λέγων ἀπὸ 0 

τοῦ προοιμίρυ ἐπ᾿ ̓ἀὐτὸ τὸ πρᾶγμα. καὶ ἁπτεται" αὐτοῦ. 
πανηγυριχῳωτέρα, δὲ ἀντὶ. τοῦ φαιδροτέρα" TG. 40 ἐπι. 30 
φωνήματα ? οὐ. τῶν "ἀχωνιστικῶν, οὗ. τῶν ἱστορικὼν ," 
ἀλλὰ τῶν, ἐπεδρικτιχῶμι. xad: ϑεατριχώψ" seguiré pp - 

δὰ. mj? βάσιν. eins ̓ γέμεσθαι. τῇ: τῆς οἰτίσο. προσϑέσει, $6 
ἤτοι. ὅτι τὰ "ἐπιφωνήματε λάμπρότητα: * ἔχειν, yt. TO. 
πάνηχυρεχῷ: τ τὸν ὅλον: dimid παρέχεται. 5, ἢ ὅτι. ἐμδ85 ! 

- -- 
. “τ 206 ^ f P4 

jt , {; * 4 "T »^ Γι, Hl Uy 4, -—-—- «! . ᾽ δ .i 

I 15 Ald, -εἶ".τὸ- Aeorde ( Taar., —8 —EX contigit: 

utruyhqué margo exempl, Per. et'Taur. 1 P. Vila. ^3: 
T—ELS By. $ Ven. προϑέσει. Ἢ T, VI. λαμπρότερα. B' 

T: VII. add, "ὡς τό; av] τῶν περὶ Θήβαρ ἐγένετο. πραγμάτων ἂἀρ-- 
xU) νατάστασίς πρώτην [Dem. pro.cor. p. 298) 6. T, VIL. 
ἂν τῷ μέν. Ven. ἐν om. | S008 2 
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ni. φῷ πανηλυριχῷ ἂτ' ὁ ἀπολύτῳ “ὄνεε 7 δεῖ καὶ τὰς αἱ- 
τίας πολλάκις προσϑεῖναι, ὃ ov γάρ τι κατεπείγει". uo- 

γῆς δὲ τῆς ἡδονῆς τῶν ἀκουόντων φροντίζει" ἀπ᾿ ἀρχῆς 
ài. ἄχρι τέλους ιαλεῖται. ἡ ἐν." αυντόμῳ. ἐπργγολέα" τοῦ 

δ σχοποῦ. i» δὲ τῷ ἐννάτῳ, ἢ 10 κεφαλαίῳ τοῦ τρίτου T0- 
μου μαϑήσῃ , ὅπως ἐπιφωνηματιχὼς ἐχφέρεται ταῦτα’ 

". Δεῖ δὲ τὸ προοίμιον" 7 ἑρμηνεία 11 ἐν δυσὶ τοῦ 

τοις ϑεωρεΐται, ἐν ἐκλογῇ ὀνομάτων £x συνθέσέι" τὴν 

δὲ τῶν’ προοιμίων ἑρμηνείαν δεῖ ** “τῇ “μὲν ἐκλογῇ ense — 
40 egyotígay 12 fealyor gol 14601034 σημειώδη" γενέσθαι" 

δὲ αὑτὴν τοιαύτην, ἄν Tig ἐκφεύγῃ tt τοὺς ἐκιρανεῖς TQ0- ἢ 
C*spovg" 17. olov προπέποται τὰ τῆς vtólsoc “πράγωμαφα" V! 

καὶ τὰς γλοσσημωτιχὰς" λέξεις, ὡς πὸ στομφάξειν, xol 

t. z& τοιαῦτα" 9 “Προοιμιασόμεϑα δὲ. ἐψίοτε. ψεὲν συνε- 
45 στραμμένως ' καὶ πικρῶς εἴτουν περιοδικῶς" τίρ 35 δὲ 

πορίοδος, λεχϑήσεται" ἐνίοτε δὲ ?* διηγηματικῶς, ὡς Av- 
τἰσέχρ". ἀδελφιδοῦς pol: στιν, ὦ ἄνδρες .(4ϑηναῖοι"““ Ilo 
᾿ 2ετικὰ δὲ 'τὰ ἀχωνιστικὰ füxvTa* οἷς καὶ φεμωρία ἢ 
γέρας πρόκενταρ" $ . παϑηνιπὰ" δὲ ud ἡϑικὰ ; οἷς. ἕρεται 

" 7.1. VII. addit; xol τοὺς ἀχρουτὰς ἐν χυδαίων 1 ἔχοντι ἀνθρώ 

, m». Sg T. VII. τοῖς λεγομένοις προρτιϑέναι." 9 Ald, Qe 

^ yea. Par; ἐταγχελία, ' -:10 Par. ῥνάϊῳ: ^ "4477. VI. 12 

Mon. 8. δεῖ μέν jjj éxh. καὶ &nep. "15. T. SIL ——8 eodd 

Ven. ἥ 9x. bolo eril, Ὁ dc 9. -à. 10b Uy» ex 

T. VII. recepi; AT) δὴ... .46 'ToVAE — τις, v 18, VII 

xt clt) — Alten". ἐκψανιῇε! velar πρύποι: α φανεραὶ “τροπαὶ, 

Colby πόλεων, γιωσσηματιφαὶ": dà Mibucs cd. - 48 πφάγματα 
T. VII. om. — Dem. Ol. III. p. 24. 19 Par. 2977. ὅμοια, 

TV VH. »additt ζητεέρν δὲν aeg προπῆς τὸ δέκατρν κεφάλαιον τοῦ 

τάξάρτου “τόμου ἀουϊπαρόνπος βιβλίο. — . 20 T. VN. ἢ δὲ περίο. 

δος τρίτον ἐστὶ πεφάλάαξον τοῦ τετάρτου τόμου τοῦ βιβλέου τούτηῃ..- 

Ven. εἴξουν περιοδ, — Mov tovtov;nme 24 Mon.. 8. "Per. 

2977. δὲ xal. . 22 Ven. ὃ ἄνα, -..93 Ἐν ΜΕ, Qo add. τὸ ἀγώ- 
ψισμα. "EPA 
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ἡδονὴ πωὶ λύπη, φόβος xai " ἐπιϑυμίαν εὐκόλοις δὲ ay. 
vi τοῦ σαφέσι. δ΄. Καὶ ὕνομω μὲ), ὡς 2^ παρ᾽ 'Q-. 

peo , πολύτροπον πολλὰ. ̓ πλάγχϑη". πολλῶν. δ᾽ ἀνθρώ. ^ €. 
'πῶν" πολλὰ δ᾽. oy. 31 dy δόντῳ." δ΄,! Iloorácsog ὃ ἐν ' 
ἑατέον, ὅτε κατασχευάξει T) χατασχευὴ ὡς. ὁμολογούμεμοδ' 
τὰ τῆς προτάσεως» ᾿ καὶ γὰριτῆς προτάσεως λεγούσης, 36. 
ὅτι λέληϑεν ὑμῶν οὐδένα, λέγει q κατασκευή" καὶ γὰρ 
οὐχ ἔστι μιχρὰ ὥστε λαϑεῖν. Ἰστέον δὲ, ὅτε πολλάχις 
σερὸ τῆς χατασχευῆς ἐπὶ τῇ προτάσει καὶ ἑτέρα ἐπιγίνε- I 
ται πρότασις". Er οὕτως. ἐπάγεξαρ. καὶ, χατασχευὴ μία 19- - 

κοινὴ τῶν δύα προτάσεων, ὅταν μὴ διίστωνται πολὺ ἀλ- 
λήλων κατὰ τὸ διαφορον" T] ἑχάστη τῶν ἀροτάδεων ἰδία 

κατασχευὴ; ὡς ᾿Ισοχράτης προοιμιαδάμενος ἐν τῷ πρὸς. 

inodo : i» ἐν noloig, ὦ Δημόνιχς, ᾳρλὺ" διεστώσας; 6 
εὑρήσομεν. τάρ T5 τῶν σπουδαίων͵ γνώμας καὶ τὰς τῶν 15 

φαύλων. διανοίας" πολὺ δὲ μεγίστην διαφοράν. εἰλήφασι, 

ταῖς: πρὸς ἀλλήλους. συνηϑείαις" οἵ μὲν γὰρ τοὺς φίλους 
παρόντας. "27 μόνον τιμῶσιν, οἱ δὲ καὶ μαχρὰν ἀπόντας yo. 
σεῶσι" καὶ τὰς μὲν τῶν φαύλων συνηϑείας ὀλίγος 'χρό- 

vog διέλυσε, τὰς δὲ᾽ τῶν σπουδαίων φιλίας οὐδ᾽ dv ὃ 20 
πᾶς αἰὼν Hadsiye πρώτη πρότασις, ἐν πολλοῖς μὲν" 

δευτέρα, πολὺ δὲ μεγίστην" πρώτη κατασχευὴ, οἱ ἡ μὲν 

γὰρ τοὺς glove δευτέρα, χαὶ τὰς μὲν τῶν φαύλων. 

ς΄. Ola μὲν, ὦ ̓ Αϑηναῖοι" euren ἀἄνώ ὧς 7 βάσις" 4 

συνάγει τήν. τε πρότασιν καὶ τὴν ἀλόδοσιν" τοῦτο δὲ. 25 

φανερὸν ἐντεῦϑεν" ἢ μὲν͵ πρότασις αὕτη, 9 οἷα xaxa 
πάσχουσιν οἱ νησιῶται προφάσει τῶν φόρων... οὐδένα. 

ὑμῶν λέληϑεν, τοῦτο μέχρι τῆς ἀποδόσεως ἀσαφές" ov^ 

γὰρ δῆλον , ποῖα τὰ κακά" ἡ. δὲ βάσις᾽ ἐπειδὴ; ̓ ἐχ p^ 
cu ἀρχῆς ἄχρι τέλους γίνεται καὶ, τὴν αἰτίων προσεί- 30 

-— 

24 T. VI.. 25 Ald, δ᾽ ὅγγ᾽ . Mon. 8. πολλὰ δὲ ὡς by, 

ὅς ἐν novig. 4246 T, VIL ἐχούσης. 27 Par. μόνον παρόντας. 
Sq. καὶ ey lsocr. inserui, 28 cfr. T. VII. 4. 

* 
4 χ 

hy NC 
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ϑησι τῶν. καχῶν. εἰχότως τὴν πρότασιν συναύτεεεν Abyt-. 
ται τῇ ἀξιώσει" ἔσξε γὰρ ἡ ἀξίωσις τὸ τοὺς φόρους ἂν» 
sivo τοῖς νησιώξαες," OU μέντοι Xa διὰ vi προστίϑησιν, 
ἄλλ᾽ ἡ βάσις τοῦτο ποιεῖ. . Εἶτα ἡ ἀπόδοσις" 

δααὺὶ μὴν οὐχ ἀπόδοσις, ἀλλ᾽. ἀξίωσες" προείρηται γὰρ 
ἡ τούτων διαφορά" καταχρηστιχῶς δὲ εἶπεν ἐνεταῦϑα. 

359. ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. 

Περὶ προχαταστάσξδως χαὶ διηγήσεως καὶ 

᾿ς προδιηγήσεως. 
40 Dj —** lev παντὸς ' μὲν προβιήματος ; Καὶ τὰ ᾿λοσεώ, 

Διήγη σίς ἐστι" μετὰ τοὺς τόπους * τῶν πρσοι- 

μίων ἀχολούϑως διδάξαι. περὶ διηγήσεως βουλόμενος ὁ 0 
τιχνικὸς ᾿ ἐπὶ τὰ πρεσβύτερα αὐτῆς ἀναδραμὼν, ὡς ἂν 

μὴ τὸ τέλος τοῦ προβλήματος ἀρχὴ τῆς διηγήσεως γέ- 
45 γοιτο,. "τὴν ἔναρξιν" ποιεῖται ix τῆς προχαταστάσεως, 

ἥξις, ἐστὶ τ πρεσβυτέρα. τῆς διηγήσδωρ᾽ εἶτὰ περὶ τῆς : χατα- 
σεβφιως ἡ ἥτις ἐστὶ διήγησις" -πρόκατάστασις γὰρ 5 προ- 

διήγησις, " | κατάστασις, ἡ, διήγησις. ᾿Ιστέον 02,9 ὅτι οὐ 

. wat ἐδίαν πὲ ψραφήν᾽ ἐστιν ἢ πραδιήγησις, ἀλλὰ μέ- 

20 pog τῆς διηγήσεως, ὥσπερ; καὶ 1 ̓χατασχευὴ xci τὰ ἂλ- 

“λα μέρη -τοῦ προοιμίου .' β΄. Φαίνεται yag* πολὺν 

ἄνάλωσε Aóyov ὃ “Ἑρμογένης ἐν τῇ προκαταστάσει; ὁλί- 
yov 5 δὲ ἐν tjj καταστάσει" περὶ μὲν προδιηγήσεως ἐν 
8 τόμοις διαλαβὼν, πὲρὶ δὲ διηγήσεως ὁ ἐν ἕν" 9 χαὶ τὴν 
m . ttL- 

. 1 Ald, Par. 2918. τρόπους. T. VIL a d. el Taur. τόπους. 
2, 5r προδιήγησις, κατάστασις Par. 2977, 6m. — 3 δὲ Taur. om. 

Est in Par. 2977. abest a Mon, 8. . 5 ὀάλέγον δὲ ἐν. τῇ κατασε. 
Par. om, manus serior inseruit. — 6 Par. 2977. ἐνίοις. 
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αἰτίαν. αὐτὸς εἰσξε" (9 μὲν χὰῤ διήγησις φανερά. ἐστιν, 

αὐτὸ γὰρ ἐχεῖνο 7 διήγησις τὸ ὑποκείμενον πρᾶγμα xal 
αὐτοδίδαχτὸν ἐστιν, ὡς ἂν εἴποι τις" τί γὰρ ἄλλο ἐρεῖ 
o διηγούμενος, ΕΝ πάντως αὐτὸ ἐχεῖνο τὸ γενονός; μό- 
γον οὖν τὸ πῶς πλατύνεται διδάξαι ὑπέσχετο" περὲ δὲ 5 
προδιηγήσεως μακρὸν ἀπέτεινε 5. λόγον εἰκότως" ἐχρῆν-- 
γὰρ διδάξαι πόϑεν T9 ληφϑήσεται xai ἀπὸ πόσων τρό- 
πων xci ὅτι χαϑ' ἕχαστον͵ εἶδος ζητήματὸς ἰδία αὑτῆς 

εὕρεσις, τὰ δὲ εἴδη τῶν ζητημάτων καὶ τὰς Ev. αὐτοῖο 

εὑρέσεις ** ἐν τοῖς χεφραλαίοις διέλαβε" νῦν δὲ *? ὃ λό» 10 
γος τῷ τεχνικῷ. οὗ περὶ διηγήσεως ἤγουν καταστάσεως, ᾿ Ὁ 

᾿αλλὰ περὶ τῆς προδιηγήσεώς ἐστι" καὶ naga τὸ εἰχὸς ̂ 
ἐποιήσαντο τὴν ἔκιγραφὴν, περὶ τῆς καταστάσεως ἤχουν 
διηγήσεως, ; πλανηϑέντες τῇ ἀρχῇ "τοῦ κεφαλαίου TO pos 
ναι *5 τὸν τεχνικόν" διίηγησίς ἐστε παντὸς μὲν προβλή- 4δ 
ματος, ἀγνοήσαντες; ὅτι διὰ βραγέων ἐπιμνησϑεὶς τῆς 
διηγήσεως. καὶ ὑποσχόμενος διδάξαι, τίσι τρόπρις. πλα- 
τύνεται" 51 ἐν δὲ τῷ ἑβδόμῳ Ἀεφαλαίῳ τοῦ παρόντος 
τόμου τοῦτο πεποίηκεν" εὐθέως περὶ ὧν προὔχειτο λέγειν 
αὐτῷ, ἤγουν I5 περὶ προλατασεάσεως ἢ προδιηγήσεωρ 20 
τῆς διδασχαλίας ἢ 70 00. 

^ 
€t 

7 AM, ἐχεῖνος. Taur. οἵ Par. 2918, et 2977, ἐαεῖνο, . 8 Ald. 
7 om, ibid. αὐτὸ ἐκεῖνος. — 9 Ald. ἀπέκτεινε, 40 Par, 2977. 
πῶς. “11 Par. 2918. addit: αὐτῆς. Par. 2977. αὐτοῖς ἐν τοῖς 
πέντε X. 12 δὲ Ῥαν, 2977. om. 43 Par. 2977. φάόκειν. 

14 Par. 2977. pergit: τῆς διδασκαλίας ἤρξατο φάμενος, τὴν δὲ 

προκατἄστασιν τῆς διηγήσεως καὶ τὰ ξξῆς. ἐν τοῖς Ἐξ δὲ τοῖς κδο. 
φαλαίοις τοῦ τόμου ἠκριβωμένως διεξελϑὼν ἅπαντα περὶ τῆς προ-: 

καταστάσεως, "ἐν τῷ "ἑβδόμῳ, à? δεδήλωταν, τὰ περὸ αὑτῆς. τῆς c 
διηγήσεως διδάσκει, Ἐπ quae in Ald. sequuntur, non habet. 
15 Ald, ἤως. . — 

Ahetor. v. | ΒΕ | 025. 
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Περὶ μετοικιῶν μόνῳν, καὶ τῆς. iv τούτοις 
εὑρέσεως. 

Οἱ περὶ μετοικίας βουλευόμενοι δυοῖν τούτοιν ἕνεκα Ξϑατέρου τὴν 
D MJ * 
βουλὴν ἔχουσιν, καὶ τὰ λοιπά. 

5 Οἱ περὶ μετοικίας" ἐν μὲν τῷ περὶ τῶν στάσεων 
λόγῳ τῇ φύσει τῆς τέχνης ἑπόμενος προέταξε τὰς διχα- 

γνικὰς στάσεις τῆς πραγματικῆς" ἐνταῦϑα δὲ πὴν πρα- 
γματικὴν τῶν ἄλλων πρὸς τὴν χρῆσιν τῶν κατ᾿ ἐχεῖνο" 
καιροῦ ᾿ἀνθρώπων" τῆς γὰρ δημοχρατίας ἐπιλελοιπυίας, 

40 χαὶ ταύτῃ. τῆς τοῦ διχανιχοῦ γρείας παρεωραμένης, εἰ- 
 ϑότως τὴν περὶ αὑτοῦ εὕρεσιν δευτέρας ἠξίωσε gota 
to yàp συμβουλευτιχῷ xol μέχρε τοῦ νῦν ἡ πρώτη " 
ἔργῳ ἀποδέδοται τάξις. 

Περὶ νόμων εἰσφορᾶς. 

46 Ai δὲ τῶν ̓»ὕμων εἰσφοραὶ μετὰ περιστάσεως, καὶ τὰ λοιπά. 

Ai γὰρ ἄνευ αἰτίας" ai* ἄνευ περιστάσεως οἷ- 
δὲ προβλήματα εἰσιν, ὡς ἡ ϑέσις" ποίαν γὰρ 3. ἕξουσι 

διήγησιν "tj ἔχουσαν πρᾶγμα" μὴ οὔσης δὲ δεηγήσεως 

μηδὲ τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους , οὐδὲ πρόβλημα ἔσται, 

20 ἀλλὰ Ψιλὸν προγύμνασμα. β΄. Ἐὰν δὲ γράφωμεν 
ὁ τιϑεὶς * νύμον τοῦ λύοντος χρησιμώτερός ἐστιν" ὃ μὲν 

γὰρ λύων πειραϑεὶς TOU χαχοῦ οὕτως ἐγένετο᾽ φρονιμώ- 

τερος, ὃ δὲ ἐπ᾽ ἀδήλοις 4 ἐτίϑει. 

4 T. VII. τὰς ἄλλας στάσεις τοῦ διχατικοῦ. [Ven. τῶν διχα- 

γικῶν τῆς πραγματικῆς]. 2 Ald. ἐκεῖνος. Par. 2918. ἐκεῖνο τοῦ 

καιροῦ. τοῦ manu seriori insertum: est. 8 T. VII. ἡ πρώτη. 

4 Taur, αἰτέας xol περιστάσεως. ^ 2 Taur. γὰρ om. ὅ 

Ald, ὅτι ϑείς. T. VII. Qc . «ὁ FT. VIE ἐπ᾿ ἀδόλοις ἐτέθη, καὶ διὰ 
τοῦτο ἀναγκαιότερο. δ Sequitur in Taur. ᾿4ϑηναῖοι προσβαϊ- 
λοντες ἐν τῷ Μαραϑῶνι τοῖς Μήδοις τῷ τοῦ Ξέρξου στρατῷ ἥττη- 

σαν αὐτοὺς μεγάλως. ' "Anoctellayteg πρότερον καὶ ζητήσαντες ἀπὸ 

€ 
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“Περὶ πολέμου καὶ- εἰρήνης. τ᾽ . 360 E 

“Ὁμοίως κἂν πολεμεῖν γράφωμέν τισι" καὶ τὰ λοιπά. 

Τὸ Κυλώνειον. ἄγος. Κύλων εἷς ἦν. 2 τῶν ἐν» 

δύξων ᾿4ϑηναίων, ἀνὴρ ᾿Ὀλυμπιονίχης" ἐπιϑυμήσας τυ- 
θαννῆσαι τῶν ̓ Ιϑηναίων παρεγένετο ἐπὶ ϑεοῦ γρηστή- 

De $ ἐν τὴ 

μεγάλῃ ἑορτῇ ἐπιϑέσθϑαι τῇ  τυρανεῖδι, ἀγομένων ^ τῶν 
Ὀλυμπίων, δόξας ταύτην εἶναι τὴν μεγάλην ἑορτὴν; ἐπέ- 

Otro xol χατέλαβε τὴν ἀκρόπολιν τῶν ᾿᾿ϑηναίων . lle- 

ρικλῆρ ἔχων σὺν ἑαυτῷ τοὺς. συμπράττοντας ἐπανέστη" 

ὃ δὲ Κύλων “δείσας τὸν Περικλέα συνέϑετο, ὅπως vmo- 

ὅπονδὸς σὺν ἀδείᾳ χατέλϑοι" καὶ γενομένων τῶν σπον- 
δῶν. κατῇει ἐχδησάμενος ἀπὸ τοῦ ναοῦ τῆς ᾿᾿ϑηνᾶς B. 

ρινϑον, ὡς δὴ ἱκέτης τῆς. 5 ϑεοῦ" οἱ δὲ περὶ τὸν Πε- 

“Δακεδαίμονος βοήϑειαν oix ἔλαβον , διὰ τὸ κεῖσϑαι νόμον ZoxsÜai- 

μονίοις, μηδέποτε συγχροτεῖν πόλεμον πανσελήνου μὴ οὔσης, ἀλλο 

ὅτε πλησιφαὴς 54 σελήνη ἐστίν. Οἱ ᾿Α4ϑηναῖοι ovy μόνοι συγκροτή- 

σαντες πάλεμον μετὰ τῶν Μήδων ἤγουν τοῦ. στρατοῦ τοῦ Ξέρξου AjT- 

τησαν «αὑτοὺς ἧτταν περιφαρῇ ἐν ἹΜαραϑῶνι πόλει" οἵ «Τακεδαιμό- 

vto, δὲ ἰδόντες, ποίας φίκης καὶ τροπαίων ἐξέπεσον οὗ μὴν ἀλλὰ καὶ 

φιλίας τῆς πρὸς τοὺς ᾿4ϑηναίους διὰ τὴν ἀνάγκην τοῦ νόμου, θβου- 

λεύονται λύειν τὸν τῆς πανσελήνου γόμον: - νόμος ἢν ἀποστελλο- 

μένου στρατηγοῦ μὴ ὑποστρέφειν αὐτὸν ἄνευ στρατοῦ. ᾿Αλκιβιάδης 

εἰς Σικελίαν πεμφϑεὶς στρατηγὸς καὶ μηνυϑεὶς παρὰ τῶν ᾿᾿ϑηναίων 

ἐπανελϑεῖν ἀφῆκε τὸ στρατο πέδον UTE ̓ἐπανῆλϑε, καὶ ἡττήϑη μεγά- 

λως ἐκεῖσε μόνον ἀπολειφϑὲν τὸ ὄτρατόπἐδον" ὑστεῤδν᾽ δὲ" ni. εἰᾷ 

Κύξικον στρατεύσας καὶ. περιφανῆ νίκην. ἐργασάμενος ̓  xod - ékvelo 

[i 

lu 

Ag 

og — * 

ϑὼν εἰσάγει γόμον, , dd στρατηγὸν ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου ὦ Ox 

λεῖσθαι.. — ED QOMU ej d 

1 Αὰ hoc caput nec in | Ald. nec in. T, ὙΠ. scliolía exstant, 

nam ΚΧυλώνειον ἄγος sqq. pertinent ad. dap. agb ἀσεβείως ἢ φό- 
»ov. Omnia ex T.. VIL. sumta | sunt. .2 εἷς ἣν τῶν. ἐνὰ, 249. 

Ven. om. 5 Mon.8. ἐπὶ χρήσαντος. Par. 2977, Ven, dxenou»- 

vog. — 4 T. VII. διαγομένων. 5 T. vi. zov. 000 n t dn 
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ρικλέα οὗ χατασχόντες τὴν ὀργὴν ἀπέκτειναν εὐὐτὸν xut. 
ἐρχόμενον" τοῦτό ἐστε τὸ Κυλώνειον ἄγος. β΄. Toia- 
χοντούτεις δσπονδαὶ αὗται" μετὰ τὰ Μηδικὰ ἤδη 

ApoU ἀποφϑαρέντος καὶ “Ἀρταξέρξου ἐπιϑεμένου " 9 τοῦ 
* Βυϊοῦ αὖϑις τοῖς κατὰ τὴν oiov ᾿Ελληνιχοῖς πράγμασι 

καὶ διαφόρως ἁποχρουσϑέντος τῆς ἐλπίδος, eit& ὅπονγ- 

δῶν “Ελλησι γενομένων καὶ βαρβάροις, αἷς ὃ Opto ἐπεπή- 
γεσαν ? Κυανεὰν᾽ πέτραι, xoi ποταμὸς Ἰγέσσος *9 καὶ 
Φαάσηλις πόλις Παμφυλίας καὶ “Χελιδωνέαι ἀκρωτήριον. 

40 ἐγένετο δὲ ** “Ἕλλησι διαφορὰ πρὸς ἀλλήλους ἐξ αἰτίας 
τοιαύτης. «“αχεδαιμόνιοι ἀφελόμενοι Φωχέων τὸ ἔν Δελ. 
-φοῖς ἱερὸν παρέδοσαν zdoxpoig* età πάλιν “Τοκροὺς ἄφε- 
λόμενοι παρέσχον Φωκεῦσιν" ὑποστρεφόντων 41ϑηναίων 

ἀπὸ ** τῶν πρὸς ““ρταξέρξην σπονδῶν, στρατηγοῦντος 

15 αὐτοῖς Τολμίδου καὶ γενομένων χατὰ Ἀορώνειαν, ἐπιϑέ. 

μένοι αὑτοῖς ἄφνω Βοίωτοὶ οὖσιν 13 ἀπαῤασχεύοις ἔτρε- 

ψάν τε αὐτοὺς καί τινας ἐξ αὑτῶν xoi ** ἐξζώγρησαν' 
οὕς τινὰς ἀπαιτούντων ᾿4ϑηναίων οὗ πρότερον ἀπέδο- 

oquv *5 ἢ τὴν Βοιωτίαν ἀπολαβεῖν" xol μετὰ ταῦτα εἰ» 
20 ϑὺς ᾿4ϑηναῖοι περιπλεύσαντες τὴν Πελοπόννησον Γύϑιον 

&lAov* xol Τολμίδης χιλίους ἔχων ᾿4ϑηναίων ἐπιλέχτους 

. διῆλϑε τὴν Πελοπόννησον" καὶ πάλιν Εὔβοιαν. ἀποστᾶ- 
σαν εἷλὸν ᾿4ϑηναῖοι" καὶ ἐπὶ τούτοις .“4“ϑηναίοις καὶ Π:ε- 

λοποννησίοις σπουδαὶ τριακοντούτεις ἐγένοντο" àg τεσ- 

25 σὰρεσκαιδεχάτῳ ἔτει ἔλυσαν ᾿Αϑιραῖοι,, Σάμον πολιορ- 

rie τό ἑλόμτας. ΤΙερεκλέους. 17. xa: Σαφοκχλέους στρατη- 
γούντων ,-καὶ ὁ Πελοποννησιακὸς πόλεμος ἤρξατο. 

M TE 

» 6 T. VII. oi τριακ. 7 Mon. 8, Δηδαῖο oy. 9 8 Par. 2977, 

τοῦ υἱοῦ αὑτοῦ" αὖϑις: éntOsuévov,' . 9 Ven, ἐπρπήγησαν κύνιαι. 

40 Ven. Ἰνέσμος. id, εὖ Mon. 8. Φάσιλις. - 41 δὲ inserui ex 

Par. 2977.. . 12 Ven. Uu. 4183 οὖσιν Ald. om, Exemplar 

Paris, ;ad:amrg, et T. VII. habet: οὖσιν ἀπαρασκ. ἐτρέψαντο αὖτ, 

14 xoi T. VIL. om, 415 Mon.8. ἀπέλασαν.. 16 Taur. Mon. 8. 
"^, . Ν 

Q 0905 S 
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Περὶ διηγήσξεω e 
^ 

Tavil μὲν οὖν περὶ τῶν προκαταστάσεων τῶν ἐν ταῖς διηγήσεσι λέ- 
λεκταιν" καὶ τὰ λοιπά. 

Ἡμεῖς μὲν οὖν" τὸ πολλάκις τὴν αὐτὴν evita 

nolvagalg ἑλόντες [Ald, ides.) 47 T. VII. Taur, περικλεῖ 

στρατηγοῦντῳ xoi “Σοφοκλεῖ, καὶ à o Πελοπ. ἤρξατο πόλεμος. --- Ad-^ 

do schol. min. ex Par. 2977. Κἂν μὲν ἱστορίαν ἔχωμεν" 

ἤτοι γονεῖς ἢ ἢ πάππους, ἢ κατὰ γένοὺ προσήκοντα(ς» ἀναλογεῖ γὰρ 

πατράσιν ἢ ̓Ισιόρία. Eyó τὸν μὲν ἄλλον β. ΣΣημείωσαι, Opi 

τρόποι διηγήσεως πέντε, τὰ πραττόμενα καὶ αἷ αἴτέαε τῶν πραττο- 

pivov* τὰ λειπόμενα xoi αἷ αἰτίαι τῶν παραλειπομένων, καὶ οὗ ἀφ. 

γιυμο; Ἣ αὐτὴ γὰρ προδιήγησις" h προειρημένη, οἷον 0T, 

καὶ “πάλαν' ἀσϑενὴς τις ἦν καὶ ἀποτρόπαιος, ᾿Επὶ Ποτιδαιά- 

τας παρασπονδήσαντες γὰρ ἐπολιόρχησαν καὶ ἀνέστησαν Ποτιδαι- . 

ἄτας. ᾿Ανέστησαν, ἀκαστάτους ἐποίησαν, κατέστρεψαν, "EEd- 

giooy* ἔξω. τῶν ὅρων ἐποίησαν. Ὥσπερ ἐν ταῖς διατηγορΐς 

αις τὰ βίαια, οὕτως ἐν ταῖς ἀπολογίαις τὰς ἐπιεικξίας, Eing 

γὰρ ἐκεῖ, ὅτι ἐγὼ μὲν τὸν ἄλλον βίον καὶ τὰ ἑξῆς. "Eni μὲν τῶν 

πόλεων. οὗ γὰρ ἔχει γένος καὶ τὰ λοιπά; Οἱ βίοι, βίους τὰ 

προειργασμένα ἑκάστῳ TOY προσώπων λέγει, «καὶ τὰ τοὶς προγόνοις 

xol πατράσιν αὑτοῦ. — Ad cap. πὲ ρὲ: δημοαίων ἀδικημ - 

ie» Sch. min. ἀπὸ νῶν πρεσβυτέρων" 6v “προηγησαμέ- 

voy, τῶν προτέρων, Οὐκ ἀνέῳξεν; ἐρείδεται τῷτνάμῳ. Ὃ δὲ 

δύσναος ὦν" ἢ προκατάστᾳαϊς ἔατι ξοῦτῳ ὅτι δύσγογς ἂν περὺ 

τὴν πόλιν ἀρχῆθεν : ὡς κατὰ παράλειψιν δέ ἐστι καὶ ταῦτο, -Π ρο- 

Quy gases i ἕξουσε" τοὺς βίους! αὐτῶν οὗ τύρανγοι, xol arp. —* 

γομένας τὰς διηγήσεις τῶν πραγμάτων. Ὃ βέῥος μέχρι τῶν «πρός 

ξεων" αἱ δὲ nes Seg ἣ πολιτεία. - "On. 9 μὲν. βίος ἕλος τῷ ἀνδροᾳός 

γου τυχὸν ἢ τοῦ μοιχοῦ περιληπτικός doni καὶ αὐτοῦ ποῦ φόνου. X 
τῆς μαιχείας ἀνανείῤῥητον" γῦν δὲ βίον μὲν λέγει τοὺς λοιποὺς τῶν 

ἐγκωμιαστικῶν ἢ τόπους ἄχρι τῶν πράξεων" ἐν ἐκείναις, à πὰρατὶϑὲ" " 

ται κἀκεῖνο αὐτὸ τὸ πεπραγμένον, τὸν φόγον τυχὸν ἢ τὴν μοιχείαν, 
Οἷς δέον: ἐργάζεσθαι ἐγκώμιον: uf ἐν ἄλλοις ἔμαϑεν καὶ ἐν τῷ πδ8- 
e ἐγκωμίου. M DRE TW 

CY 
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ποικίλοις μεταποιδῖν κώλοις ἑρμηλεία λέγεται" Ὁ xal xo- 
σμον ἐμποιεῖ τῷ λόγῳ καὶ τὴν δύναμιν τρέφει τοῦ ῥή- 
τορος" * τὸ δὲ λέγειν τὴν διήγησιν πῆ μὲν πλατύνεσϑαι, 
πὴ δὲ μηκχύνεσϑαι ἀδιαφόρως κεῖται. Ἰστέον δὲ, ὅτε φα- 

5 νερῶν ὄντων τῶν πραγμάτων περιττὸν "τὸ διηγεῖσθαι, 

ὅπερ φασὶν ἐν δευτερολογίαις εὑρίσχεσϑαι, ἢ ὅταν ἄδο- 

ξα τὰ πράγματα ἢ" 5 δὲ τάξις τῆς διηγήσεως οὐκ ἀεὶ με- 

τὰ τὰ προοίμια" ἀλλ᾽ ἔσϑ᾽ ὅτε καὶ μετὰ τὰς πίστεις, 

καὶ ἐν τοῖς ἐπιλόγοις, ὡς Aioxivn ἐν τῷ κατὰ Τιμαρ- 

10 yov* καὶ Δημοσθένης ἐν τῷ κατὰ Μειδίου" Σ β΄, 'Ev 
ταῖς περιγραφαῖς" ὁ 5 γὰρ ἐν εὑπεριγράπτῳ χαὶ 
συντόμῳ λόγῳ πλατυνόμενος δῆλον ὅτι δι᾿ ἑτέρων καὶ ἕτέ- 

| Quy λέξεων πληϑυνϑθήσεται". τὸ μὲν γὰρ ἀπερικάλυπτον 

χαὶ ἀόριστον μῆκος τοῦ ὕ λόγου καὶ τὰς αὐτὰς ἐπιδέχεται λέξεις" 

45 τὸ δὲ εὐπερίγραπτον καὶ ὡρισμένον ὥσπερ καὶ 7 τῆς ót- 

ἡγήσεως, ἔν τρισὶ καὶ τέτρασι χώλοις περιγραφὴ οὐχ ἔτι 

περιγραφὴν δὲ λέγει τὴν σύντομον διάνοιαν. γ΄, Eid 

7. αἰτία" ἡ τοῦ πραχϑέντος αἰτία τὸ ὡς εὐνοϊκῶς Jtpo- 

στησομένου ἐστί" τὸ δὲ οὐχ ὡς μὴ τὴν ἀλήϑειαν προ- 

20 δώσοντος, οὔτε τὸ πραχϑέν ἐστιν, οὔτε τοῦ πραχϑέντος 

αἰτία: ἀλλὰ τῆς. αἰτίας ἐναντίον, ὅπερ ἐστὶ τοῦ παρα- 

361 λειφϑέντος. ἐπίτασιρ · à' Τρόποι δὲ διηγήσεως" 

πρότερον δἰπῶν witQl σιλάτους τῆς διηγήσεῳς, ὅπερ ἐστὶ 
^ φῇς πὸσότητος, γὺν᾽ περὶ τῶν τρόπων αὐτῆς φησιν, ὅπερ 
35 ἐστὶ τῆς ποιότητοο" δεῖ γὰρ ἀεὶ προηγεῖσϑαν τὴν ποσό- 

fy τῆς ποιότητος" ag xai Aouroruane ἐν ταῖς κατη- 
γυρίαις ἔδειξεν. εὖ Ἐὰν δὲ σύντομος 7 καὶ πολι- 

Tx avit τὸ dn kdi, amotxiloó. xoi ἀσϑενής" τοι- 
ὀῦτονυ ) γὰς “τὸ σὐντόμον καὶ εὐτελές " 0 καὶ εὔζωνον 3 χα- 

80 Aoücw ,' ray μὴ eg ἑαυτοῦ ἰσχύῃ, ἀλλὰ τῆς ἀπὸ τῶν 

ΝΣ " 4 AM, γεηδίρυ, . 2 Ald, ὅταν, γὰρ εὐπερι7ρ. Par. 0 γὰρ 

iy sUntQ. δ Ald. εὔζωμον. Par. εὔζωνον. 

- 
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αἰτιῶν xal TGv τρόπων. ἀποδείξεωρ δέηται. g Da 
ógotéga".avri τοῦ πρὸς παϑος ἀπαγωγοτέρα" τουτέστ — 
σιάϑος ἐμποιῆσαι δυμαμένη χαρᾶς, φόβον, λύπης, ὀργῆς, 

καὶ τῶν SOLO TU 
[ 

ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ .. κκ 
ΠΕΡῚ ΕὙΡΈΣΕΩΣ ^ —. 

Τὸ τρίτον. po σύνταγμα τουτί γέγονεν, ἃ ἢ ὦ κράτιστε ᾿Ιούλιε Μάρκε, ᾿ 
Ν καὶ τὰ λοιπά. ᾿ ᾿ 

Ub ngoxaragxev ij: περὶ πέντε τινῶγ λέξειν. in- 

φγχειλάμξνος; πρίν τι Tora εἰπεῖν, περὶ προκαᾳτασχευῇς 10 

διέξεισι" «προδιδάξας * γὰρ περὶ προριμίῳψ καὶ. ngoxa-- y 
ταστάσεως καὶ διηγήσεως, βονλόμενος διδάξαι περὶ ἀγώ- 
νων ἤτοι περὶ ἀντιϑέσεως xoi λύσεῳς, ἅπερ εἰσὶν αἱ εἰσ- 
αγωγαὶ τῶν κεφαλαίων καὶ oi τρόποι αὑτῶν, δεῖν ero 

τὴν χώραν εἰπεῖν τῶν κεφαλαίων, ὡς ἂν μαϑόγτες ποῦ 18 

τίϑενται μὴ διαμάρτοιμεν ἕ τῆς εὐσχήμονος πλάσεως TOU 

λόγου" πῶς 3 ἄρα ὀφείλομεν αὐτὰ τιϑέναι, καὶ εἰ ἃ ἄρα 
μίαν χώραν ἔχουσεν ἢ δύο, ἢ καὶ πλείοναρ: καὶ πῶς εἰα-": 

ἰγοντοι: *. διὸ ἐν τοῖς πρώτριφ διδάσκει περὶ προκατασκευ- 
ἧς" γινώσχων χὰρ ὁ τεχνιχὸρ. Ug οὐκ ἀεὶ τὴν αὑτὴν χώ- 20 
ραν ἔχει ἡ προκατασχευὴ, δείινυσιν αὑτοῖς τοὺς. διαφός- 

ρους τρόπους" ἱστέον δὲ, ὅτι 2 προκατασχευὴ καὶ προ- 

έχϑεσις καὶ ἔκϑεσις καὶ ̓ ἐπαγγελία καὶ ὑπόσχεσις λέγε" 

ται. β΄. Καὶ οἰχονομίαν οὔκουν ἐρεῖς." 7 piv 

γὰρ τέχνη μετὰ τὴν διήγηδιν 8 ἐπάγειν ̓ βούλεξαι τὴν προ- 25 

κατασχευὴν, εἶτα τὴν λχατασκευήν" ἡ δὲ οἰχονομία οὔχ 

4 T. Vll. o. Σ Par. 2977; διαμάρτωμεν. 'δ πῶς [Mon. 8. 
ποῦ] ἄρ᾽ ὃ. à. τιϑέναὶ ex T. VIL inserui, 4 εἰ Ald. om., 

recepi ex Par. 2918. ἐξ T. VII. E 
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οὕτως" ἀλλὰ τῆς διηγήσεως. τὴν προχατασκχευήν" ἄλλο. 
γάρ ἐστι τέχνη, καὶ ἄλλο oixovojia, “τὸ μὲν. γὰρ τῶν 
χαϑ᾽ ἑαυτὸ καὶ τοῖς ἐμπίπτουσι. χρῆτωι". οἰκονομία δὲ 

' τῶν πρός τι" εἰ γὰρ. μὴ συμφέρει τὸ ἐμπίητον, οὔ χρῆ- 
ται" ἔσϑ᾽ ὅτε δὲ καὶ ἡ χρῆσις οὐ xaxa τεχνικὴν τάξιν 5, 
ἀλλ᾽ ὡς ἂν ὃ καιρὸς διδῷ ̓ παρακολουϑεῖ" γ΄. Et δὲ 
μου λέγοι τις" 8 τὸ ἑξῆς οὕτω" xe ὑπέρβατον γὰρ 
C χεῖται" εἰ δέ μοι λέγοι τις ὡς δημοσϑένης ἐν τῷ χατὰ 

Τιμολράτους. λόγῳ. μεταξὺ 7 τὰν δύο νομίμων τοῦ τε 
40 παφαγόμως εἰσενηνέχϑαι ' 8. τὸν νόμον τὸν ὑπὸ Τιμοχρά- 

" 

τοὺς γραφέντα, xol τοῦ πῶς διδόασιν᾽ ἐξουσίαν χαΐξηγο- 

ρίας toig βουλομένοις ? oi “νόμοι μέσῳ κέχρηται τούτῳ 
τῷ γοήματι" δτιῖ5 χατὰ τῶν μὴ ἘΣ ποιηϑάντων ἃ προσ- 

ταττοὺσιν οὗ νόμοι διδόασιν ἐξουσίαν κατηγορίας τοῖς 

τς as βουλομένοις γομοϑετοῦντες, ἐρῶ τὰς 13 αἰτίας. 
3 

^ 

. Περὶ βιαίου. 
3 c 

, Eon ̓  καὶ τρίτον εἶδος λύσεως τὸ παραδοξότατον καὶ ,ἰσχυρότατον 

καὶ γικητικώτατον , καὶ τὰ λοιπά, 

Ἔστι καὶ. viro» εἶδος" ἢ ὅτι * τρίτον ἐστὶ 
20 μετὰ uv. ἔνστασιν xol ἀντιπαράστασιν, ἃς πολλᾷχες ἐν 

- 

ταῖς. στάσεσι καὶ ἀλλαχοῦ παρέδωκεν "23, τρίτον ἁπλῶς 
ὡς τρίτον κεφάλαιον μετὰ τὰ δύο εἴδη τῆς πρακατα- 
σχενῆς ,* ὧν τὸ μὲν ῇ προέκϑεσιρ: ἣν τῶν κεφαλαίων, 

5 Par. τάσιν. 6 T. vi c.T. 8. 7 T. VII. μετά, 8 

T. Vit. εἰσενηνοχέναι. 9 Τοῖς βουλομένοις ex Par. 2918. et T. 

. VII. inserui, Ald. om. 40 Par. 2977. ὅτι ydg. 44 Ald. 

po. £2 AM. ἐρῶτας, 

4 T. VH. c. II. B. y. 2 T. VII. ᾿παραδέδωκεν. 5 T. 

. VII. addit: οὐκ ἐπειδὴ τρίτον λύσεως, ἀλλ᾽, ὡς. 4 In T. VII. 

* 

sequitur ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ -πᾳραδεδομένρον εἶδος dv οὖ 'προκατα- 

σκευῆς ἀλλὰ λύσεως. omissis sequentibus usque ad litt, f. 

LE 
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τὸ δὲ τὸ ? “κατὰ νόμους δοκχεῦμ εἰσφέρεσθαι τὴν xgi-^ 
po χαίτοι ἐχεῖνα ovx 'ὠνόμασϑ. λύσεις τ ἔστι δὲ εἰπεῖν... 
ὅτι ἡ προχαταὔχϑυὴ δὶ. "μὸν παρὰ τοῦ λέγοντος γίνεται, 

κατασκεϑὴν ὑπισχνεῖται" δὲ δὲ ὑπὸ τοῦ ἐχϑροῦ εἰσάγεται ᾿ 

τὰ κεφάλαια, λυσεὼς εἶδός ἐστιν ἡ προκατὰσκδυή . D καὶ 

᾿Ἤδῤδταν ἐναντίω" διαίρέῤει τ τοῦ προτέρου βιαίου, ors 
ἐχεῖ μὲν αὐτὸ τὰ προνουνύμενον. ὑπὸ τηῦ κατηγόρου φυ- 
λάττων 38. ἀπερίτρεπτον δὶς τοὐναντίον περιτρέπει τὴν 
ἀξίωσιν" μᾶλλον δοῦναν δικὴν ἄξιον δεικνὺς ἐξ ὧν ἐκεῖν 

vog ἤλσεισεν" ἐχφυγεῖν" οῦτο ? δὲ αὑτὸ τὸ προτειγόμε-. 46 
γον περιτρεπόμενον δείκνυσι,. τοῦ ἐναντίου οὗ διατεένε- 
vot ὃ χατήγορος γεγενημένου, καὶ διὰ τοῦτο δίκαιον ὃ Opt? 
αὑτὸν ὑποσζεῖν, δίχην. du "ve EE 

nu EE "i Yo 

PE - Περὶ κεφαλαίων; n | 362 

περὶ μὸν sie, τῶν κιφάλοίων εὑρέσεως κατὰ τὴν διᾳιρεὶινὴν ἐξεϑέ: 5 

' μεϑα τέχνην" val τὰ ἕξης. 
PM M. 

Κιφάλαιόν * ἐστε μέρας λόγου ἀπόδειξιν i ἔχον ἃ: τοῦ 
προχειμένον πράγματος, &x/ vonpaziy καὶ ᾿ἐπιχειρημά- 

των. OUyXALASVOM " "πᾶν δὲ τὸ τῆς. ῥητορικῆς χράτος ἐν 

ug 

(A 4 

τοήτοιοξ toig χεφαλαΐοις συνίσταται. xol ἐν τῇ κατὰ- 30 

CAX£U even" διδάξας οὖν ἡμᾶς ὃ τεχνμιὸς ἑχάστης στά- 

σεως, τῷ͵ κεφάλαια »ἂν τὴν; καξασκενῆνι αὑτῶν xol τὴν 
λύσιν ὑπισγνεῖται παραδοῦναι: ἡμῖν" ὑφ᾽ ἡμῶν μὲν mQo- 

βυλλομένων' τὴν "ara axe ὶ ὑπὸ τῶν óà^ ἐναντίων προς 
τ f. J DET Dot s " 

δ. «ὁ Ald, om., recepi ex/Par. . 6 a vn, recepi ex 

Par. .. 7.'F. VAL srgokroé, : | 8 Par.2918. φυλάττον. Par. 2977. 
φυλάττει. ... 9 T. VIE τὸ δὲ δεύτεῤον zo. βιαίου εἶδος αὑτὸ τὸ 

[Ven..kal abró].. ᾿ 140. ὃν T. VIA om. 414 T. VIL τὴν δίκην. 
.4 T. VH, ce. Ill. o, ' 2 Par. ἔχων. : 3 Ven, τούτοις om. 

Mon. 8.'oám. roi. . :& Par, évaviio». δὲ προτυϑεμένων. (Ald, 
σεροστωϑεμένο»:. εν ἢ TRE IT 
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Τιϑεμένων Tijw Κῦύσιν" οὐδὲ γὰρ ἀρκεῖ ἁπλῶς sie muda 
τῶν ἀχουόμτων τὸ προβάλλεσθαι κεφάλαιόν. " τενος τῶν 
στάσεων, ὡς iv αὐταῖς ἐδίδαξεν, ἀλλὰ τὸ χατασχευάσαὶ 
αὐτὸ, καὶ ἀποδεῖξαι ἢ 7 τὸ προστεϑὲν ὁ παρ᾽ ἡμῶν, ἀληϑὲς, 

b ἢ τὸ προβληϑὲν enà τῶν ! ἐναντίων Ῥευδέρ" διὰ τοῦτο 
ῃ τελεία διδασχαλία τῶν χεφαλαίων ἐν τῇ. negl, «εὑρέ- 
.geug πραγματείᾳ ἐχδέδοται". ὅϑεν ἐν * τοῖς προλεγομέ» 
ψοῖς τῶν στασεὼν φησι" ned δὲ τῆς τῶν πολέτιχὼν ἢ ζη- 

τημάτων διαιρέσεως εἰς τὰ λεγύμενα χεφάλαμα, ὃ λόγος 
ἀρ γίνεται. ἔᾳτε δὲ σχεδὸν Ó αὐτὸς “τῷ ὃ περὶ εὑρέσεως." 

πᾶσα. γὰρ διδασχαλία τῆς. διαιρέσεως τῶν κεφαλαίων 

ἑιάστης στάσεως ἐν ταύτῃ τῇ πραγματείᾳ *? τοῦ τρίτου τό- 
μου εὑρίσχεται τὴν ἀρχὴν ἔχουσα.. β'. Καὶ ὅσια éxa- 
στης" ἴδια 1 μὲν ὥσπερ στοχασμοῦ μόνου ἐλέγχων ἀπαί- 

«δτησις, βούλησις, I? δύχαμις" κοινὰ δὲ, ὡς ἀντίληψις καὶ 
, μετάληψις ; xol εἴ τι τοιοῦτον" τὰ 33 τούτων δὲ διάφορα, 

᾿οἷον ** ὅτι" εἰ καὶ. χοινὸν τὸ ἔν στοχασμῷ 'πὰραγῤῥαφι- 
χὸν πρὸς τὸ ἐν μεξαλήψει, ἀλλ᾽ οὖν ἔγει τι καὶ διάφο- 
eov ^ ày μὲν γὰρ στοχασμῷ. διαβολή ἐστε, ψιλὴ YOU ἀγῶ- 

20yoc, χαὶ οἷον ἐἰπεαῖν.: ̓ ἀναπνευσις:. τοῦ φεύγοντος" ἔν. ut- 

ταλήψει δὲ *5 αὶ μαλιστα τῇ ἐγγρᾶφῳ τελεία 28035. 

εν γ΄,  Αύσει τῇ χαὶ ἀνϑυποφοῦ ᾷ᾽ διαφέρει i6 ἀρϑυ. 

ποφορὰ, χαὺ “ἀντίϑεσις xoi ἀντεῆίκτον" cy téXbtow: μὲν 

γὰρ ἐστιν, ὅταν odi, ÓTU ML αὑτῷ ἴδ: UO &vri- 

5 T. ΨῊ. τὸ 1: .. 6 Ald. αροσαυϑέκ, T. VN. et Par. 2918. 

προτεϑέν. 7 T. VII. ὑπὸ ἐναντίου. — 8 T.VIL. ἐν ἀρχῇ τῶν 

προλεχομένῳχο ". 9 Pah τό. All. ante τῷ repetit σχεδόν... — 10 
T. VII. εὑρίδκεταν τὴν ἀρχὴν ἔχουσα dw τῷ, τρίτῳ τἀμῷ τῷ «περὶ 

εὑρέσεως. 41 T. VII. y. ò. 5 εὖ 'T. VIL καὶ βούλησις καὶ ὃ. 

Ven.primumxdlom. 13 Ven. καὶ τούτων διάφοφα; 44 TT. VII. 

yü» γὰρ κοινὰν, φέρε τὸ ἐν gioy. 15 Mon. 8. δὲ. Pár. 2977. καὶ 

om, 36 T. VIL ἰστέον δὲ, ὅτι ἄνθϑυπ. διαφέρει. . 47 TT; VII. ὡς 

ὅτι. tum Ald. μέλλοι. Par. et T. VII. μέλλει. 18 T. VII. αὑτοῦ. 
-— 

bg ⸗ 
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πεσεῖν ὥς ἄτοπόν tb λέγοντι, καὶ ἐπανορϑώσηται é ἑωυτὸν 

προσποιητῶς ὥσπερ καὶ λεληϑοότὼς" ἀνϑυποφορὰ δὲ, ὅταν 
μέρος μὲν ὥσπερ χαταδέχηται τοῦ λεγομένου ὁ ἀκροατὴς, 

ἀμφιβάλλῃ 19 δὲ. mei TO λοιπόν, ἀντίϑεέσις δὲ, ὅταν 
ἀπὸ τινος κεφαλαίου ὁρμᾶται" οἷον ἀπὸ. δικαίου ἢ συμ 8 

φέροντος, ἢ τῶν τοιόύτων. δ΄. Κόσμος γάρ iori» — 

ἡ mpóraotg καὶ ἡ: ἀντιπρύτασις τοῦτο ποιοῦσι, "διασύρου- 
σαι xoi διαβαλλουσαν τοῦ ἐχϑροῦ τὸν λόγον, ὅς ἐστιν ἡ 
ὑποφαοῤᾶ, καὶ ῥᾳδίαν. ὑπισχνούμεναι δοῦναι. τὴν λύσιν. ᾿ 

- : Περὶ ἐπιχειρημάτων: 

Εἴτε οὖν εἰσάγοιμεν ἡμεῖς κεφάλαιον,, καὶ τὰ ἑξῆς. 

Ἐπιχεί ρημᾶ. ἔστιν, ὡς quo: Neqxàije, * συλλογι- 
σμὸς μετὰ τῆς οἰκείας τῶν μερῶν ἀποδείξεως" ἄλλοι δὲ 
οἵτως" ἐπιχείρημα ἔστι, λόγος ἔξωϑεν "λαμβανόμενος πρὸς 

, 10 

ἀπόδειξιν τῶν 3 ὑποκειμένων. τῶν δὲ ἐπιχειρημάτων τὰ 15 
μὲν ἐστι διδασχαλικὼ, ὑπόσα dx TOV χοινῶν ÉvVOLOY ἢ. 
τῶν ὑποκειμένων πραγμάτων ; ἢ τῶν παραχολουϑούντων. 
τῇ ̓ περιστάσει εἰκότων ἢ τεχμηρίων 4 ποιεῖται, τὴν πίστιν. - 
τὰ δέ ἔστι δυσῳπητικὰ * μόνον, ὁποῖα τυγχάνει ὄντα τὰ 
ὁμοιωματικὰ, 6 xor ἐνίους δὲ παραδειγμοτικὰ καλούμε- 20 
γα " τούτων. δὲ INcoxAug φησι τυγχάνειν εἴδη 7 τρία ». δὲ- 
κύνα, παραβολὴν, παράδειγμα" εἰκὼν μὲν οὖν, ἐστι σώ- 
ματος σώματι παράϑεσις. οἷον ὥσπερ γὰρ οἰκίας οἶμαι 
“καὶ πλοίου χαὶ τῶν ἄλλων τοιόύτων τὰ χάτωϑεν ἰσγυρό- 

σε 

^ 

toto εἶναι δεῖ, οὕτω xél τῶν πράξεων .' παραβ᾽λη͵ 02.35 
πράγματος otov τε γενεῦϑαν ἀπομνημόνευσις εἰς ὁμοίωσιν 
τοῦ γενομένου" 8 ofay' F J 

19 T. VII. duin, NL | ; 
1 T. VII. c. IV. 8... .2 τῶν Ven. om, 3 τῇ T. VII. om, 

4 Mon. 8. πλημυρίων. . .'5 Ald. δυσώϊιστικά, Par. et T. VII- 
δυσωπητιχά.. 6 Par. ὅὁμοιώτικά, ^ 7.Par. ἤδη. — 8 γενομένου, 
— ἀπομνημόνευσις Ven. om. . . e ἔα an 

e 
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00 Ὡς δ᾽ ὅκ τίς τε δράκοντα ἰδὰν παλίναρσος ἀπέστη, 9 

φᾳωράδειγμα δέ ἐστιν, ὡς Ζήνων φησί" ysvouévov πρά- 

γματος ἀπάμνημόνευσες εἰς ὁμοίωσιν τοῦ νῦν *? Dyrovus- 

vov* oiov 10 niv ζήτημα, εἰ δεῖ 1 * πολλῶν καὶ σοφῶν τὰ 

᾿ξ. μαϑήματα συλλέγειν. τὸ δὲ παράδειγμα, καὶ 5 μέλιττα 

. 882 ἐπὶ πολλὰ βλαστήματα ἕρπουσα τὰ κάλλιστα t C7 αὐτῶν 

: λαμβάνει" διαφέρει δὲ ̓ ἀλλήλων ταῦτα, jj τὸ μὲν παραά- 

δειγμα yéysvnpévov. πραγματός ἐστιν ὁμοίωσις" ἡ δὲ na- 

᾿ς ραβολὴ οὐ γεγενημένην, ἀλλ᾽ Qiu, τε γενέσθαι" ἘΞ μέρη 
40 δὲ τοῦ ἐπιχειρήματος τρία, ἡ πρότασις αὐτὴ, οἷον ἔσχες 1 

βου δέχα δραχμάρ" TG λήμματα . ἐἴληφας γὰρ δύο χαὶ 

τρία καὶ πέντε" ἡ ἐπιφορὰ, ἥτις * 4 ἐπιφέρεται τῇ προτά.- 

'σει, ὡς τὸ 5 ἔχεις μου δέκα δραχμάρ. 16 λύσομεν οὖν τὰ 

ἐπιχειρήματα, οὕτως" εὐθὺς γὰρ ἢ πρὸς τὴν πρότασιν 

15 ἀντιστησόμεϑα" οἷον χέχλοφεν οὗτος, QV κέκλοφεν οὗτος, 

ἢ τὴν πρότασιν συγχωρήσαντες ἕν᾽ τε τῶν λημμάτων at- 

'' τιασόμεϑα " οἷον ἔστω ἐνθύμημα τόδε" ὁ γὰρ *7 οἷς ἂν 

ἐγὼ ληφϑείην ταῦτά πράττων καὶ χατασχευαζόμενος, οὗ- 

τος ἐμοὶ πολεμεῖ, τὰν μήπὼ ̓ βαλλῃ μηδὲ τοξευῃ" ἐροῦμεν 

30 νὰρ αὐτὸ 35; ψεῦδος εἶναι τόδε τοῖς 4 ᾿ἀϑηνάϊίοις. 3) καὶ τὰ 

λήμματα δόντες μὴ ̓ἀκολουϑεῖν' αὐτοῖς τὴν ἐπιφορὰν ἐπι- 

e δείξομεν, ὡς ἐπ᾽ ἐχείνον" ὃ γὰρ μισότεκνος Δημφσϑένης 

τὴν μόνην καὶ ἀγαπητὴν ϑυγατέρα ἀπολέσας *? ἔϑυξ καὶ 

ἐλευχειμόνει" τὸ γὰρ λευχειμονεῖν pera ϑάνατον τῆς 

25 ϑυγατρὸς μισότεκνον᾽ ἐροῦμεν γὰρ ?* μὴ ἀχολουϑεῖν 

9 ΤΠ, Γ΄. 33. t xu» Ven. om. . 11 Mon.8, εξδῃ. [7 

T. VI. γεγενῆοϑαι. .43 T. VIT, ἔχει. λ4 ἥτις pq. τῇ ne 

Ven. om. ^ 15 Ven. ὥστε. 416 T. Vil. adgit: εἴπομεν δὲ μὲ 

e κυρίως [Ven. κυρίως μέρη] τρία, διότι ̓ Αλέξανδρος ᾿Αϑηνόδωρον 

εἰρηκέναι [Mon. 8. εἰρημένον) φησὶ, uégnieivar ἑπτάν . “ύσομεν δὲ τ. 

ξ. οὕτως". tray: Auri tenir ds fou» ἀυνεστάναι, προτάσεων, 

λημμάτων, ἐπιφορᾶς" εὐθὺς ov». ' '47 Dem. Phil III. p. 115. 

48 Ald. αὐτὸ rà, Par. et. T. VIE. τὸ om, 19 Par. ἀπώλεσας. 

Mon.8. ἀπώλεσεν. 410 τῆς T. VIl.om.. 2t Ven. οὗν. 

Ly 

9 - 
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τοῦτο᾽ roig λήμμασιν᾽ dnd: καὶ Μίνως 22 xoi Serog 
χαὶ Ὀλυμπιὰς ἡ ̓ ἡλεξάνδρον ἔϑυον. τῶν τέχμων ἀποϑα« 

᾿“γόντων wot ἐλευχειμόνουν. β΄. Καὶ 33 λόγοις, 0 dor 
RJ . NELOM 4 UL ͵ € 5 .9 “ 

ἐγκωμιαστικῷ καὶ πράγμασιν, ὃ ἐστε συμβοσλευτικῷ, καὶ 

δίχαις, διέστι διχανικῷ" καὶ ἁπλῶς 2* ἕν ὑποϑέσσι πάσῃ 8. 

χαὶ 2" παντὶ βίῳ. γι Προστιϑέασε δέ" ὕλην οἱ μὲν 
τῶν τεχνιχῶν τὰ τῆς ῥητορικῆς 35 pacav εἴδη" οἱ δὲ τὰρ 

τῶν προσώπων ποιότητας" οἷὸν ῥήτορας, στρατηγοὺς, δη- 
μαγωγοὺς, 27 τυράννους, μοιχοὺς, πατέρας, «αυγγενεῖς, καὶ 

* . » c, * » , ΜΝ. . τὰ ὅμοια" τοὶ ιδὲ τὰ ὕργανα, οἷς ἔσϑ'᾽ :ὃτε τινές. τινας 10 
ἠμύναντο" εἰσὶ δὲ or καὶ τὰ εἴδη: τῶν! προβλημάτων ὕλην 
ὠνύμασαν φυσιχῶν φημι καὶ ἠϑιχῶν, ̓ καὺὶ πολιτιχῶν xol 
ἐπιστημονιχῶν᾽" ἔνιοι sal τὰ τοιαῦτα τῶν ζητημάτων 
εἴδη ρϑόζατα 353 πάντων ἐχάλεσαν. ὕλην . τέσσαρα. δὰ 
ταῦτα "ÜuxOv, παϑητικὸν, πραγματιχὸν. ἤτοι δικανικὸν, 

μιχτόκ' ἔστι δὲ ἡϑικὸν. uir, ἐν οἷς ἢ σχέσις τίς ἐστιν; ὠρ 

7t TQ0g9 πρὸς υἱὸν, ἢ 39 διάϑεσις πρὸς ἀλλήλους, ὡς ἐρῶν 

22 καὶ Mivag recepi ex Τ'. Vil. Mori, 8. μόνως. Paullo. 
post τῶν ἐέκνων Ald. oni. recepi ex Par. et T. VII. - Addo 

ex.Par.2977, Schol. min καὶ ἀπὸ τρόπων' τῶν περιοτατικῶν, 

τὸ προκείμενον. TOUTÓ λέγει. "n0 “ἐῶν ἀὐτῶν» ai γενέσει 

ἀπὸ τῶν αὐτῶν ἐπιχειρημάτων, αἵ γερέσεις , εἰτοὺν τῶν κατασκευῶν 

καὶ τῶν λύσεων, εἴτε, τῶν. περιστατικῶν, ἐξ ἐκείνων γὰρ αἱ γενέσεις 

τῶν ἐπιχειρημάτων. Περίστασες δὲ" dy ταῖς τρισὶν εἴδεσί φησιν 

3 περίστασις, συμβουλευτικῷ καὶ τοῖρ λοιποῖς." Καὶ 1όγο ἑς" καὶ 

σἀλὲν τὰ τρία λέγει. 25 In Par. 2917, legitur. ita: ἐν τοῖς —* 

σὶν εἴδεσι » ;9n6i, . τὸ ὅλον $ περίσεασὶς ἐστιν. 5. ποιοῦσα T ire 

ρήματα, καὶ λόγοις x11. . 24 Par, addit φησίν. 25 Par. καὶ 

£y, — Post βίῳ addit: «à .περιστατικά εἰσι τὰ ἔχοντα τὴν ἐνέρ- 

γειαν, καὶ οὐδέν ἐστιν ἔξω τούτων τῶν πραττομένων εὑρεῖν. 26 

Ald. εἴδη ἔφασαν" omisso τὰ τῆς ῥητορικῆς. Supplevi. ex Par. 

et T. VII. s. quod τὰ om. 27 δημαγωγοὺς gx T. VII. inserui, 

Tum Ven. μοιχοὺς, τυράννους. 28. Par. ὀρϑότηνα, - 29 ἢ ex 

T. VII. recepi. $0 T. VII. addit: 1 E ἀδελφῶν πρὸς ἀδελφούς, à 
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vog πρὸς. ἐρωμένην. ** ἢ γνώμη ἀδιαατρόφος πρός τι, 
ὡς φυλαργύρου πρὸς χρυσόν" παϑητικὰ "2 δὲ ἐν οἷς ἐστι 
φόβος, ὀργὴ, λύπη, καὶ τὰ τοιαῦτα" δικανικὰ δὲ ἐν οἷς 

ἔνεστι ψιλὴ μάχη" μιχτὰ δὲ τὰ ἐξ ἀμφοῖν τούτων. ὕλην 

5 οὖν ταύτην φησί" διὸ καὶ ἐπάγει, πιϑανῶς δὲ ἐπεμερίζει 

τῶν ἄλλων ἑχάστῳ, ὅτῳ ἂν καὶ δύνηται" ?? ἢ xaO" ἕτέ. 
ρὰπ ἀχριβεστέραν "ἐπιβολὴν ὕλην λέγει τὴν ἐπακολουϑοῦ- 

σαν ποιότητα τοῖς περιστατικσῖς" οἷον τόπῳ ?* μὲν τὸ 

ἐπιτήδϑιον ἢ ἀνεπιτήδειον" χρύνῳ δὲ, πρόσφορον: ἀπρόσ- 

40 gogo». τρόπῳ, τὸ διχαίως ἢ ἀδίχως. προσώπῳ, τὸ πέ- 
γῆς ἢ πλούσιος, καὶ ὅσα εἴωϑε ταῖς προσώποις ἀχολου- 
ϑεῖν" αἰτίᾷ, τὸ εὔλογον 7 ἄλογον .3 πράγματι, τὸ χαλὺν 
ἢ κακόν" ταῦτα γὰρ ανναναφαΐνετας τοῖς περιστατιχοῖς * 
ἀλλ᾽ οὐ δήπου. κατ᾽ ἰδιότητα παραλαμβθάνεται.35 δὅ', Εἴ. 

4δ τε ἐπὶ τοῦ παρελϑιόντας" διὰ τούτων τὸ δικανιχὸν 

ἐδηλωσε καὶ τὸ συμβουλευτικὸν τὸ δὲ πανηγυρικὸν capis 
διὰ τὸ μὴ στασιάξεσϑαι, ἐ. Εἰ μή τὸ πρὸ αὐτοῦ" 
καὶ γὰρ προλλᾶάχις ἢ παγτελῶς ἐχλείπεν τὸ. κεφάλαιον ?? 
τοῦτο ὡς ἐπὶ τῶν ἰσάξοντα 3 38 ἐχόντων τὰ 39 πρόσωπα, 

207^? τὰ. πράγματα στοχασμῶν ^! χαὶ τῶν ἀπὸ yve uus" 
ποτὲ *? δὲ τὴν “τάξιν ἀμείβειν ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις" 

$1 T. VII. ἐρώμενον: Tum AM. ἢ γνώμην ἀδιάστροφον. 52 

, Mon. 8. παϑητικός. Pro ἔστι T. VII. ἔνεστι. Ven. om. 353 

T. VII. addit : ὑποκειμένου γὰρ τῷ ξητήματι τούτων τινὸς, [Mon.8. 

ὕπὀκειμένῳ y. τὰ ζητήματα) ῥήτορος ἀγαϑοῦ τὸ τῷ ἑκάστῳ πρόςφο- 

Qo» μετὰ πιϑανότητος προδνεῖϊμαί, ὡς μὴ δόξαι μιμσύμενόν τινὰ, ἀλλ᾽ 

ἀὐτόχρημα [Mon. αὐτὸ γρῆμα. Ven. αὐτοχρήματόν. Par. αὗτό- 
χρήμα τὸ»] μελετώμενον εἶναι; ὧς ἐν δυσκόλῳ πεποίηκε Διβάνιος, 
καὶ ἐπὶ Κλέωνος Θουκυδίδης, καὶ τῶν ἄλλων πασῶν δημηγοριῶν. 

$4 Mon.8, τρύπῳ. δ55 ἢ ἄλογον Mon. 8. om. 36 λαμβάνε- 

ται. 757 T. VII. s. . 88 Mon.8. ἰσαζόντων τῶν ἐχόντων. 59 

tà Par. om. — 40 T. VII. ἤτοι. Ven. τῷ πράγματι, τῷ στοχα- 
— 6ug καὶ τῷ ἀπὸ J". 41 Par. 2977, τῶν στοχ. : 42 Ald.Mon.S8. 

τότε. : Ven. Par. 2977, ποτέ. ' 
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"OU γε 43 γὰρ κατηγοροῦντες μετὰ βούλησιν καὶ δύναμιν 
τάττουσιν αὐτὸ, ὡς &y ἐκ τῆς βουλήσεως χαὶ τῆς δυνα- 

μεως τῆς κατηγορίας τὸ ἰσχυρὸν ἀπειληφυίας σαϑρὸν τὸ 

ἐπὶ ἐλέγχους τὸν φεύγοντα ἀποκλένειν δειχϑείη" οἵ Τὰ 

᾿ παράδοξοι καλούμενοι μετὰ βούλγαιν. καὶ δύναμιν, καὶ ὅ 
và ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους τὴν τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησιν 
ποιοῦνται" 44 τοῦτο δὲ 45 συμβαίνει διὰ τὸ. τοὺς τοιού- 
τους κατὰ αἴτησιν εἶναι xoà ἀντιστρέφειν τὴν τάξιν τῶν 46 

τὰ πράγματα ἐχόντων" «ὃ yep τὴν δωρεὰν αἰτῶν, τῶν 
φευγόντων ἂν τὴν τοῦ διωχόντος ἔγχει χώραν, ὡς πρῶτος 96 
λέγων" ὃ χαραχτηρίξζει τὸν διώχοντα, c4 Ev τῷ περὶ" 
“παραπρεσβείὰξ. Αἰσχίνης 47 κρινόμενας παραϑίρδ- 364 
᾿ὀβείας ὅτε πρὸς Φίλιππον ἐπρέσβευσεν, ἀντιληπτικῶς 

ἀπελογεῖτο λέγων.. ἔξεστιν ἑκάστῳ ἃ βούλεται λέγειν, καὶ 
οὗ κεκώλυται. ἀνεύϑυνος οὖν εἰμε ἐπὶ λόγοις" ἕλυσε δὲ 18 

τὴν ἀντίληψιν Δημοσϑένης μεταλήψει". ὅτι οὐκ ἀνεύϑυ- 

γος ἐπὶ λόγοις ῥήτωρ, ᾧ τοῦτο ἔργον, ̓ ᾧ καὶ ὠφελεῖν χαὶ 

βλάπτειν ̓  δύναται. ^9. ζ΄. Ἡ λύσις ἀπὸ τοῦ πρά- 

zperog* λύσιν ἐνταῦϑα τὴν χατααχευὴν τῆς ᾿λύσεώς | 

φησι. ή. Πολλάκις. δὲ᾽ ἀπὸ μιᾶς" ἱστέον, ὅτι καὶ 20 
«γένεσις λέγεται ἐπιχειρημάτων καὶ εἰσαγωγὴ 49 xol sUQs- 
σις ἐπιχειρημάτων ἡ ἀπὸ τῶν περιστατιχῶν μορίων κα 
τασχευὴ τῶν χεφαλαίων χαὶ ἀνασκευή. 0. Ἔστι δὲ τῷ 

τρόπῳ . συστέλλειν τὰ νοήματα δυνάμεϑα περιοδικῶς ; 

ὡς ἐν τῷ περὶ περιόδου τεχνολογήσεται". 59 πῶς ἔνεστι 25 

45 T.VIT. τὶ 44 Ald. ποιοῦντας, - 45 T. VII. δὲ οὔ- 

"Gc ἐπὶ τούτων Guuf. 46 Mon. 8. τὰ πρ. ἔχοντα sine τῶν. "Ven. . 

τὰ om.  ' 47 Ex T. VII. schol. min. 48 Schol. min. addunt: . 

xol ov μόνον ἀπὸ τοῦ προσώπου, , ἀλλὰ καὶ ἀπὸ᾽ τῶν λοιπῶν περι- 

᾿ στατικῶν ἐχρήσατο ἐπιχειρήμασιν; ὡς ἔχει τὰ δητὰ, ἅπερ ἀπὸ τοῦ 

τῆς παραπρεσβείας λόγου εἴληπται τῷ τεχγικῷς. 49 Ald. &owywyd. 

— T.VILÓ. 50 Par. τετεχνολόγηται. Sumpta s sunt ex T. VII. 
Schol, min. . ^ 
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πολλὰς ἐννοίας συνεστραμιένως δι᾽ ὀλίγων εἰπεῖν" πλα- 
τύνειν δὲ δυνάμεϑα, δι’ ὧν πλατύνεται xai διήγησις, 

περὶ 5* ἧς εἴρηται" ζήτει δὲ xol τούτου τοῦ τόμου τὸ 

ἔννατον 5? χεφάλαιον τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρε τέλους" καὶ 
ὃ εὑρήσεις περιοδικὰ τὰ συστέλλοντα."" ἰ, Ὡς ἐν τῷ 

τῆς παραπρεσβείας" συνεβούλευσεν ὁ Δημοσϑένης 
᾿4ϑηναίοις πόλεμον ἄρασθαι. ὑπήχουσαν 4ϑηναῖοε καὶ Ὁ 

, ἡττήθησαν, καὶ κρίνεται" βούλεται οὖν μετάστασιν ποιῆ- 
σάι ὅτε ὑμεῖς ὑπηχούσατε" καὶ ἵνα μὴ πρὸς ὀργὴν ἐρε- 

49 ϑίσῃ τὸν δῆμον, στρέφεὶ καὶ μεταποιεῖ τὰ τῆς ὑποϑ ἔσεως. 

ta. ᾽'4λλὰ ἀδίκως" χορηγοῦ γενομένου ἐν τῇ ἑορτῇ τοῦ 
4Δημοσϑένους καὶ μέλλοντος ἐπὶ τέλει στεφανοῦσϑ αι, ἀντ- 

᾿ εἴπεν Αἰσχίνης λέγων, ὅτε οὐ δεῖ σε 5" στεφανοῦσϑαι 
ἀδίκως ἄρξαντα, ὑπόχρεως γὰρ εἶ τῷ δημοσίῳ, ὑπόχρεως 

45 δὲ οὐκ ἄρχει. 55 

Περὶ ἐνστάσεως χαὶ ἀντιπαραστάσεως. 

“Ἰστέον ὅτι τὴν ἔνστασιν καὶ ἀνμηπαράσνασιν, καὶ τὰ ἑξῆς. 

Ἰστέον ὅτι" dy πάσῃ, φησὶ, ὀἱάσει' χρῇ τὰς μά. 
᾿ ζας λαὶ τὰς χατασχευὰς κατὰ εἰχόνα" τῆς ἐνστάδεως καὶ 

} d * 

51 SchoL min, περὶ δὲ διηγήματος ἔμαϑὲς ἐν τῷ ἑβδόμῳ τε" 

ψαλαίῳ rov δευτέρου τόμου τοῦ παρόντος βιβλίου. 52 Par. ire 

to. 55S . min. ἑρμηνεξαν" τὴν φράσιν ἢ τὴν ἔννοίαν, Τὸ 

μεταστατινό »" ᾿παραρροφικὸν κεφάλαιον ἐνέπεσε, καὶ μεϑισιᾷ 

τὴν κατηγορίαν, εἷς τὸν καιβόν. 54 καὶ Sch. min om.  J.55«& 

pecepi ex Sch. min. 356 Sch. miti, addunt: ' —— οὖν τὸν 

τοῦ κατηγόρου λόγον a “4ημοσϑένης, τὸ, ,ἀλλᾶ ἀδίκως ἢ "es toc, καὶ 

ποιεῖ ὑποφοράν" ὑποφορὰ γὰρ ὃ τοῦ ἐχϑροῦ λόγος" εἶτα. λύει αὖ- 

τὴν» bi ἐτιχειρήματι τῷ ἀπὸ τοῦ χρόνου λέγων" ὅτι οὗ νῦν σε ἐχρῆν 

κατηγορεῖν, ὅτε ἦρξα, ὅτε στεφάνου καιρὸς, ἀλλὰ τότε. ἡνίκα λογε 

σμοῖς ὑπεβαλλόμην, ἡνίκα τὰς εὐθύνας ἐδίδων" ἀνάγνωθε τὸν περὶ 

τοῦ στεφάνου λόγον καὶ εὑρήσεις, 
4 T. VIL o. et f. eadem bis habet, sine magna lectionis va- 

1 «Ὁ 

- 

4 
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ἀντιπαραστάσεως εἰσάγειν * οἷον 3 χρὴ ἐλέγχους παρέχειν, : 
τὸ κεφάλαιον" OU χρὴ ἐλέγχους παρέχειν, ἔνστασις" εἰ δὲ 

δεῖ3 παρέχειν, οὐχ ἐπὶ τῶν χρύφα πραττομένων, ἀντέποω.- 

ράστασις.. εἶτα “ἐπὶ τῆς βουλήσεως" ἡβουλήϑην ̂  εἰρηνεῦς 
cot μετὰ Φιλίππου, τὸ κεφάλαιον" ovx ἡβουλήϑην εἰρη- δ 
γεῦσαι, ἔνστασις" εἰ δὲ καὶ ἡβουλήϑην, ὅπως ἂν μὴ δῃ» 
coy τὴν πόλιν, ἀντιπαράστασις ̓  ὁμοίως" ἐπὶ τῆς δυνά- 

μεωρ᾽ δυνάμενος ἀνελεῖν στρατιώτας (Φιλίππου ovx 5) 
» X , ἢ . 3 7 ^ ’ὔ ». - 

ἀνεῖλξς » Τὸ xegpaetov* ovx 7' ἑνὴν μοι δυναμις ανὲλεῖν 

στρατιώτας 9: (φιλίππου, ἔνστασις" ai δὲ καὶ ἡδυνάμην, ? 10 

πότε ἂν ᾿ἀντηλλαξάμην * Io πολιορχίαν ᾿᾿Αϑηνῶν͵ εὐτελῶν 
στρατιωτῶν ἀναιρέσεως X ἀντιπαρήστασις. II xol. ἐφεξῆς' 

τὰ λοιπὰ χεράλαια, 00a ἐγχωρεῖ" καὶ ἡ φύσις | τῶν πρα- 

γμάτων παρέχει" 12 gp μὲν οὖν ἀναιδὴς εἴη 7) ἔνστασις, 

προϑετέον 13 τὴν ἀντιπαράστασιν, εἰ "δὲ εὐπαρέδεκτος͵ ἡ ἢ 18 
ἔνστασις, τεϑήτω *^ πρῶτον. τ: fg, οῦτο δὲ ἀπορή- 
σασα" 19 τοῦτο τὸ μὴ γίνεσϑαι τὰς λύαξις͵ ix αζειόνων *' 
ἐπιχειρημάτων καὶ ἐργασιῶν χαὶ ἐνθυμημάτων, , ἢ τὸ εἰς 

ἑκατέραν μὴ ἐπιχειρεῖν, τὴν ἕνστασίν qiu ζαὶ ay Tuo pa οὐ 
SYL 

rietate. 2 olov. ex Par. 297 7. recepl.,., ". ὅ dá T, VII. om, 

4 Ald. fov dns, T. VII. a. ἠβουλήϑην. . δ. ἠβουλήϑῃς.". : y 

T. VII, δ. xal, sine ὁμοίως. . . 6 T. VII. (8. τοῦτο δρᾶσαι oix 

ἠγωνίσω. Mon. 8.. τὸ κεφάλαιον sub fitt. .& om. 7 T. VII. 8 

οὐ ̓ 'προσῆν- $8 T. ' Vit. a. Qu. τοὺς στῴατιώτας. -ῥ, τοὺς ὅτρ: 

di .« 9. T. VII. a. β. Ἶόχνον, tum. Ven. et Par. 12977; B.. τότε. 

10 Ald.  ἀντεφυλαξάμημν. Par. 2918.2977.' ἀντηλλαξδάμαν. Mon, 8. 

a. ἀνταλλάξωμεν.- -β. ἀντιλλαξόμην. .. Ven. ἀντιλλοδάμην, x. .438η:-͵ 

62 

γαίων. - iT. VII. a. B. ἢ ἀνε, Mona. καὶ pis 5 12 Th. 
VH. οὕτως μεϑοδεύδπομεν. τῇ ἐγστάσει" τὴν. ἀντυπαράστασιν" ovx da 

δὲ τὴν ἔνστασιν: πρώτην -Üersov, ἢ τὴν ἀντιπαφαύτασιν * ἀλλ᾽ eb quio 

ἀναιδής. . :15 "T. VII. προςϑετέον... 14 Ald. τοϑείτω. T. VIT. τεϑή- 

τῶ. 45. T.: VII. addit; o7. δὲ γινώσπειν, . ὡς i τοῖς xegaidi 

οιἰς πρώϊην ὕϑηκε τὴν τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησιν, ἀϑὼς τὸ παραγραφι-. 

μὸν μὴ ἀεὶ εὑρίσμεσθαι ἐν τῷ στοχασμῷ. 46 Cfr. T. VII. y. 

| Rhetor. γι. ΄ 20 — 

ΕῚ 
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στασιν, ὑλιγάκιρ πάσχει v) τέχνη ἁἀπορήσασα. γ΄. Ἤδη 
δὲ ηρκέσϑησαν" τούτῳ καὶ ὃ 17 ϑεολόγος 1 ρηγόριος 
ἐχρήσατο εἰς λύσιν τῆς ἀντιϑέσεως τῷ εἰπεῖν, » ἄλλ᾽ οὐ 

νόμος ἐχχλησίας τὸ σπάνιον", ἐπιχείρημα μόνον ἀπὸ τοῦ 
5 πραγματος᾽ ἐὰν δὲ προσϑῇς καὶ τὴν ἐργασίαν, ἔσται 

παραδειγματικὴ, ὡς αὐτὸς ἐποίησεν εἰπών" senso μία ' 
χελιδὼν ἔαρ οὗ ποιεῖ. | 

Περὶ ἐργασεῶν.. 

“ὭὩσπεῤ τοίνυν τῆς λύσεως εὑρεθείσης, καὶ τὰ £c. 

Ὥσπερ τοίνυν" * ὅρα μή ποτε λύσιν 2 φησὶν 0 
τεχνικὸς πρώτην τὴν ἔνστασιν καὶ δευτέραν τὴν ἀντιπα- 

ράστασιν, καὶ τρίτον εἰδος λύσεως τὸν βίαιον ὅρον. ov- 

τω γὰρ ἐν ἐχείνῳ φησίν" ἔστι xa τρίτον «εἶδος λύσεως 

τὸ παραδοξότατον καὶ εἰ οὕτως ἔχει" ἐχρὴν ^. μετὰ τὸ 
45 περὶ ἐνστάσεως χαὶ ἀντιπαραστάσεως γράφεσϑαε τὸ περὶ 

βιαίου ὅρου" οὐ μέντοι 5. ππρὸ τοῦ περὶ χεφραλαίων " eva- 
365 χόλουϑον γάρ. f. Ὥσπερ δὲ κεφαλαίδυ᾽ εἰ χαϑ' 

ἔχαστον $ κεφάλαιον ἔνστασις εἰσάγεται καὶ ἀντιπαρά- 
grams," ἑχατέρα 7 δὲ: τούτων δι᾿ $6 ἐπιχειρημάτων xarà 

30 τὰ ἐξ περιστατικὰ μόρια κατασχευαξεταί᾽ τε χαὶ λύεται, 

τουτέστιν ὁμοῦ ὃ διὰ δώδεκα ἐπιχειρημάτῶν, ἕκαστον δὲ 

ἐπιχδίρημᾳ 0 "Ἐξ ἐργασιῶν ἀναάγχή συνάγεσθαι τὰς ἐρ- 
— — 

10. 

« 

47 ὃ᾽ ἐξ: 7ρηγόριος Par... z etiam Sch. min. i^ 'F. VIL 
Τγρηγόριος em,,:quod glossa'est. '..48 Par. et. Sch. min, ebup 

μηδὲ μία χρλιδῶν [ Schol. min..zo.] ἔαρ. ποὶεῖ.. —..Sch. min, ad- 
dunt: καὶ ἀλλαχοῦ εἰς τὸν αὐτὸν «λόγον ^ ἢ ἀντίϑεσις, ἀλλὰ Nava- 

foc οὐ δέχεται τοὺς ἐπὶ πορνείᾳ μεταγνόντας" εἶτα 5 "εἰκὼν τῆς - 

στάσεως, M1! οὐκ ἐμοὶ κόμος 3] Ἰγαυάτου μισανθρωπέα, 

4 T. VH. sch. min. ^ '2 λύσιν Ald, om., recepi ex Par. et 

sch. min, 5 Sch. min, οὕτως — ἔφη. 4 Sch. min, χρῆναι. 

5 Ald. μέν. Par. et sch. min, μέντοι. 6 Cfr. T. VILy.. 7 

Ald. ἑκάτερα. Par. ἑκατέρα. 8' ὃμοῦ Ald.om., recepi ex Par. 
.€ 
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γασίας τῶν ἐπιχειρημάτων ἑβδομήκοντα δύο" 9 εἰ δὲ χαὶ 

xa ἑκάστην ἐργασίαν ἐνθυμήματα καὶ ἐπενϑυμήματα 
xarà τὰ Ἐξ περιστατικὰ μόρια ἐπιφέρξται, δῆλον ὡς εἰς. 

“τετρακόσια ' ̂  xol τριάχοντα δύο͵ ταῦτα ἀνενεχϑήσεται " 
ἀλλ᾽ ἡ μὲν τέχνη ἐπίσταται ταῦτα. 7 δὲ φύσις τῶν πρᾶ- 5 
γμάτων οὔκ ἐπιδέχεται πάντα iv oigónnoré τῶν xéga- 

λαίων" διὸ ὡς ἐγχωρεῖ ἐν τοῖς ; ἀγῶσι χϑησόμεϑα. 
Φ 

. Περὶ ἐνϑυμήματορ." mE 

To 0i εὐῚθύμημα δόξαν δριμύτητος ἃ ἀποφέρεται μεΐξονα γνωοϑέν. | 
. καὶ τὰ λοιπά, ἀρ. 

Ἐν ϑύμημάὰ ἐστι συνεστραμμένος συλλογισμὸς" ἀ- 

ce καϑ' ἕν ἀξιωμα" ἕτεροι δέ φασιν, ὡς ἐνθύμημα 
ἔστι τοῦ προηγουμένου ἐπιχειρήματος συμπέρασμα, προσ- 

αγόμενον τῷ ζητήματι ἐν μιᾷ πέριόδῳ" “διαφέρει. δὲ συλ: 

λογισμὰς διαλεκτικὸς ἐνθυμήματος, ὅτι" ἐν μὲν τῷ συλ- A5 
λογισμῷ πάντα τὰ λήμματα τιϑέντερ 3 χατὰ τὴν ἰδίαν. 

τάξιν. ἐπιφέρομεν τὸ συμπέρασμα' ἐν δὲ "τῷ ἐνθυμήμα- 

τε οὐ navta τὰ λήμματα τῆς ἐπιφορᾶς εἰπεῖν ἀναγκαῖο . 
ον" ἀλλ᾽ ἢ ) τὰ λήμματα παραλείπομεν, 1 ἢ τὴν. ἐπιφορᾶν, 

οὔτε μῆν. τάξει * ̓ χρώμεϑα' ὥστε πρότερον uiv ἐΐναι τὰ 30 
λήμματα, ἐπὶ {πᾶσι δὲ τὴν ἐπιφοράν" ἀλλ᾽ ὡς ἂν τύχῃ, ' 
λόγον 5 εἰσφέρομεν" χαὶ δ οὕτω μὲν ̓ Αλέξανδρος, Nto- 
κλῆς δὲ φησιν, ὅτε ὃ μὲν' συλλογισμὸς ix λημμάτων, καὶ 

ἐπιφορᾶξ, συνέστηκε". τὸ 3b. ἀυϑύμημα παρὰ. τὸ ἐπιχεί 

9 Pas. à. Ald, "3 40 Pas τειρακό σιᾳ τριάκοντ καὶ "T 

4 Titulus. abest. ab Ald. .2 Ald, 4oyo& Exempl. Per. ad marg. |, 

λογισμός. Par. λογισμὸς, eui manus recentior praefixit oid. T. VIL. 

B. ^oywpos. 5 Par. T. VIL ϑένεες. 4 Ald. ἐν τάξει. Par: - ᾿ 

T. VIL ἐν om. T. VIL, etiam μὴν»- om, 5 T. VIL, τὸ» λόγον. 

6 καὶ οὕτω ui» 4i. T. VIL. om, ita scribens: ὡς ó$ IVtüx. φησι» 

διαφέρει ταύτῃ... 77 08 ex T, VIL. recepi- | 
EE | 56.. 

| 
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| enue συνειλημμένως ἐχφέρεται xo^ ἕν ἀξίωμα ἤϑους 
καὶ πάϑους, ἔσϑ'᾽ ὅτε συναναμεμεγμένων. ? τόποι δὲ ἐν- 
ϑυμηματικοὶ εἴκοσιν εἷς" πρῶτος 0 ix τοῦ ἐναντίου λαμ- 

βανόμενος, ἀχολουϑεῖ γὰρ 9 τὰ ἐναντία τοῖς ἐναντίοις" 

C g χαὶ γὰρ εἶ ἡ 1? σωσροσύνη καλὸν, αἰσχρὸν ἡ ᾿ἀκολασία᾽ 

χαὶ εἰ αἰσχρὸν ἡ ἀδικία," καλὸν T] δικαιοσύνη. δεύτερος 
o ix τοῦ ἐνδεχομένου καὶ ἐπὶ μέρους, οἷον sb εὐεργετού- 

| μενοι. μισοῦμεν, καὶ καχὰ πάσχοντες ἀγαπήσομεν" τρί- 

τος ὃ ἐκ τοῦ !* πρὲς τι, ᾿δἷον εἰ. yov μὴ 13 ὑμῖν τὰ 
40 φαῦλα 83 προστάσσειν παράνομον, οὐδὲ ἐμοὶ τὸ 'πεισϑῦ- 

τα ἐργάσασϑαι" I5 τέταρτος ἐκ τῶν αἰτίων 1" xol τῶν 5 
ποιητικῶν xol γενέσεων καὶ qoa, ; olov I7 "εὐ ἀγαϑὰν 
xai καλὸν ἡ φιλανϑρωπία, καὶ τὸ ix ταύτης γενόμενον" 
πέμπτος «ἐκ τοῦ μᾶλλον xal ἥττον" oiov si γὰρ vió ἀπέ- 

45 χτεῖνεν ἴδιον, πῶς ἀλλοτρίου φείσεται" 19 ἕἔχτος ἐχ τῆς 

ἀκολουϑήσεως κατὰ τὸ μᾶλλον" οἷον ei ἀγαϑὸν τὸ πο- 
ϑεῖν, οἱ τὰ μάλιστα ποθοῦντες ἄριστα ἂν ἔζων" ἀλλὰ 

μὴν δρῶμεν αὐτοὺς πολλάχις διαπταίδντας.. ἕβδωμος ἐκ 
τῶν ἠρμένων πρὸς τὸ 9 ὑποκείμενον" οἷον -ó&i τὸν μείς 

40 dove ὑπερέχειν κατ᾽ ἀρεϊὴν,, εἰ δὲ 359 μὴ; ytkoiov ?* ἂν 
εἴη, εἰ ὃ χείρων ἀνακχρίνοι 33 τὸν βελτίω" ὄγδοος ἔχ τοῦ 

ἀναλόγου" οἷον ὥσπερ τις τοὺς μισϑοφύροῦς. “τοιεῖται 

, πολίτας δε ἐπιείκειαν, οὕτω 23 bl φυγᾶδαξ ποιεῖταί τις 
-----.-.- ' te 

^ 48 T.: - VII. συναναμεμίγμένων; Ald. — - ὁ, Sequentia sumta 

sunt ez T: VII. o. ^ 9 γὰρ T. VIL .orie: S48 ἢ ex T. VII. 

recepi. . 14 T. VIL. τῶν. — 12 μὴ T. Vil. om. 43 T- VIL. 

τὸ φαῦλον: 14 Par. et T. VIL, ἐργἄζεσθαι..": '45 Ald. αἰτίων. 

Par. ἀναιτέων, 46 T. VII. τῶν orá. tum' Par. Mon. 8. σποιη- 

τῶν. 417 xol φϑορῶν οἷον Ald, om., recep) ex Par. et T. VII. 

48 T. VIL φείσαιτο, — 19 Ald. Ven..zo». Par. 2918. ro. Mon. 8. 

τὸν Vmoxguousvo". 20 εἰ δὲ — βελτία Món. 8..0m. 214 Ven. 
γέλοιον, omissis dy sw. 22 Ald, Par: &vaxolyei," Ven. ἄνακχρί- 

- worro , &cr. ἀνακρίνοι τόν." . 23 'T. VIL. οὕτως. Ven. φυγάδα ποιεῖ. 

- 
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ἐν τοῖς μισϑόφόροις τὸ ̓ ἀνῆχον διαταττόμενορ. 24 ἔννα-, 

τὸς ἐκ τοῦ παραδείγματοφ᾽" ἄτοπον γὰρ εἰ κυβερνήτας 
μέν τὶς μὴ κλήρῳ προβάλλεται, 25 στρατηγοὺς δὲ πλήσῳ 

προβάλλεται" 33 δέκατος ὃ ἐξ ἐπαγωγῆς" οἷον ?* ᾿Δλυάτ- 
του χαὶ Κανδαύλου., ἔτι δὲ Τύγου καὶ ᾿Δλυάττου πολε- 5 

μίων ἡμῖν φωραϑέντων ἀεὶ, τίς ἂν πιστεύσειεν ?7 εὔ- 
vovy ἡμῖν καϑεστάναι Κροῖσον" ἑνδέκατος ὃ ἐκ τῆς δι- 

αἰρέσεωρ" οἷον 3.8 εἰ τῶν φαύλων : τὴν ἀλογίαν ἡγητέον, 

σῶς οὐχ ἐπαινετέα τῶν λογικῶν ἡ χατάστασιρ" δωδέχα- 

Tog ὁ ix. τῆς χρίσεωρ" ὁρῶντες γὰρ (ίλιππον καὶ τὰ 10 
τοῦ Φιλίππου 3 χατὰ τῶν ̓ Αϑηναίων μηχανήματα δυσμε- 

γῆ καὶ κακόνουν πάντως αὑτὸν τῇ πόλει.λογισόμεϑα" ?? 
τρισκαιδέκατος ὃ àx τῶν χαιρῶν" ρἷον εἰ τοῖς μέλλουσιν — 
ἄκαιρος 35 7 vixi xal toig ἤδη. νενικηκόσι" τεσσαρεσ- - 
χαιδέχατος ἐκ μεταλήψεως" olov οὐ τὸ 35 πεισϑῆναιν Ó&- 15 

vóv ἦν ?? τῷ ᾿ἀντιπάτρῳ,΄ "ἀλλ᾽ ὅτι προσδεχόμεϑα δου- 
λείαν" πεντεκαιδέκατος ἐκ τῶν ἑπομένων καὶ ἀποβαινόν-, 

των". xoi? ὃ ici, διὰ τῶν πρεπόντων" οἷον oU δεῖ παῖς 366 

δείαν ἀσκεῖν, ἕπεται γὰρ’ φϑόνος᾽ ἑχκαιδέκατος ἐξ ὁρι- 

σμοῦ" οἷον 551 κύριος, φρόνιμος τῶν πάγυ ἀγαϑῶν, καὶ 20 
ὃ“ ἀνδρεῖος πάνυ τῶν ἀναγκαίων" ἑπτακαιδέκατος i c 

ὑποϑέσεως" ᾿οἷον εἰ Φιλίππῳ πιστεύοντες τῆς τριηραρ- 

χίας 55 ἀμελήσετε, οὐδὲν χωλΐει καὶ τῶν φιλτάτων ἀ- 

24 Par. 2977. Ven. διαπραττόμενος, 25 προβάλλεται Par, ἃ 

om. Ven. προβάλλ. κλήρῳ: 26 οἷον T. VII. om. 27 Ald. 

“πιστώσειεν. Par, πιστεύσειδν.. . "- 28 T. VIL, οἷον om. Ven. οὕτως. 

29 Ven. Mon. 8. AoyitousSa. Mon. 8. τὴν πόλιν. '*50 Ald, 

Par. 2918. 2977. Mon. 8. ἄκυρος. Ven. ἄκαιρος. 81 Ald. Τῷ, 

— Mon. 8. παϑῆναι. Ven. πισϑήναι. 532 Par.2977. Ven. vox 

55 Ven. xal ἐκ τῶν διὰ τῶν πρεπόντων. 54 Ald. Par. 2918. 

- 2977. Mon. 8. οἷον ὅτι εἰ σαϊρροσύνη" [Mon. σωφρόνου] πάντων ἀ- 

γαϑὸν ὃ καὶ ἀνδρεῖος πάντως ἀναγκαῖον. recepi lectionem. Ven. 

$6 Ald, Par. πατριαρχίας Mon. 8. τῆς πατρ. Par. 2977. Vem. 

τριηραρχίας. ᾿ 
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ϑρόως στερηθῆναι" ὀχτωκαιδέχατος ix τῶν ἁμαρτανο- 
μένων καὶ κατηγοροῦντι χαὶ ἀπολογουμένῳ" οἷον 'ei 37 
χατηγοροῦσι Μηδείας ὡς ἀπέκτεινεν, ἥμαρτε 58 ydo περὲ 
τὴν. ἀποστολήν" ἀπολογεῖται δὲ, ὅτε οὐ καὶ τὸν ᾿Ιάσονα, 

ὃ τοῦτο γὰρ ἡμάρτανε, μῆ ποιῇσασα" ἐννεαχαιδέκατος ἐχ 
τοῦ οὗ ἕνεκα εἴη ἂν ἢ 35 γένοιτο" οἷον 49 τούτου χάριν 
φάναι γεγονέναι" ὅτι ὃ Διομήδης προείλετο τὸν ᾿Οδυσ- 
σέα καὶ τὸν ** ix τοῦ Ὀδυσσέως" eixocróg ἐκ τοῦ Ovó- 
ματος" οἷον ὅτι ovx ἄν ποτε “ππογίχην ἔϑετο ὃ τοῦ * 

10 Ἑρμοῦ ὧν ἱερεὺς δρμογένης μὴ. ὄντος υἱηῦ " xci wg. Igi- 
χράτης" Q γὰρ πατὴρ πρὸς μὲν ἀνδρῶν ἣν εὐπατριδῶν! 

᾿ς ὧν τὴν εὐγένειαν ἐξ αὐτῆς τῆς ἐπωνυμίας δᾳαδιόν 43 ἐστι 
| γνώναι" εἰκοστὸς πρῶτος ὃ τοῖς διαβεβλημένοις καὶ o- 

. ϑρώποις καὶ πράγμασι τὴν ^* αἰτίαν τοῦ παραδόξως Ac 
48 yerv παρέχων" οἷον, ἄτοπον γὰρ εἰ φεύγοντες μὲν ἐμα- 

χόμεθα, 43 ὅπως χατέλϑωμεν, κατέλθόντες δὲ φευξόμε- 
8α,46 ὕπως μὴ μαχώμεϑα" “7 Ἔτι τῶν 45 εὐθυμημα- 
'των τὰ μέν ἐστιν ἐλεγκτικὰ, τὰ δὲ δειχτικα" δεικτεκὰ μὲν 
οὖν 45 τὰ κατ᾽ ἔμφασιν ἀκολουϑίας προϊόντα " οἷον τὸ 

᾿ 87 Par, et T, VII. οἷον κατηγοροῦσι γάρ, 88 T. VIL ἡ- 

pug ep, $9 Mon, 8, ἢ εἰ, 40 οἷον T, VII, om, 41 T. VII. 

10. | 42 Ven, or 43 ῥᾷδιον Par. 2977. om, Ven, ῥάδιον 

ἐπιγνῶναι, — 44 Ald, xol τήν. Par. T. VII. xoi om, 45 Mon.8. 

- ἐκμαχάμεϑα, 486. Ald. φευξούμεϑα. Par. et T. VII. φευξαάμεϑα. 

47 Ven,addit: Τὸ ἐνθύμημα δόξαν δριμύτητος ἀποφέρεται, ἀντὶ 

τοῦ δραστήριον" γνωσϑὲν Q τὶ τέ ἐστιν», καὶ Ὅπως εὑρίσκεται, καὶ 

᾿ὁπου" ὃ τὶ τέ ἐστιν ἀντὶ τοῦ ἃ ἐστι, τοῦτο καὶ διδάσχει, ἅ ταν à 

γηται (Cod, λέγεται) ὅτι συγκριτικῶς ἅπαν ἐκφέρεται, ὕπως δὲ εὖ- 

ρίσκεται ἀπὸ τῶν περιστατικῶν, ὅπως δὲ ἐπὶ τοῦ τέλους τῆς κατα- 

σκευῆς" μετὰ γὰρ τὴν ἐργασίαν ἐπάγεται ἀεὶ σχῆμα μὲν ἔχον συχκρι- 

τικόν" συγκριτικῶς λέγει ἐκφέρεσθαν τὰ ἐνθυμήματα πρὸς τὴν & 

παραβολῆς ἢ τινα ἄλλην τῆς ἐργααίας. μεταχείρησιν, 48 In 

T. VII. haec multis interjectis ab antecedentibus sejuncta sunt. 

49 T. VII. τὰ τοιαῦτα τά. 



γὰρ 5? εὖ πράττειν παρὰ τὴν ἀξίαν ἀφορμὴ τοῦ Xaxüg, 
φρονεῖν τοῖς ἀνοήτοις γίνεται" ἐλεγχτιχὰ δὲ τὰ κατ᾽ ἔμ- ̓ 

φασιγ᾽᾿ μάχης, ** οἷον οὗ γὰρ ἂν Σόλων μὲν αὐτὸ παρέ-" 
λίπεν, Αἀὐτοχλῆς δὲ εὕρετο". τὸ δ᾽ αὐτὸ, φησὶ, διανόημα; 

᾿ἑκατέρως.52 δύναται μεταχειρίζεσϑαι, τῆς ἀὐτὴρ γινό- 
μενον διαφορᾶς" τὰ μὲν͵ γὰρ δεικτικὰ πρὸ πράγμα 59 

τι συνίσταται, τὰ δὲ ἐλεγκτικὰ πρὸς. πρόσωπον" ἐπεὶ δὲ: 

5. 

πᾶν ἐνθύμημα, ὡς ἔφαμεν, 54 ἢ ἐκ μάχης ἢ ἐξ duo- 

λουϑίας: γίνεται, ἀναγκαῖον περὶ ἀκολουϑίας καὶ μάχης 

εἰπεῖν" 55 τῶν γὰρ ἀκολουϑούντων τισὶν, ἃ μὲν ἐν τῷ 55 

καϑόλον καὶ asi axoAovOsi' οἷον 57 εἰ χαπνός ἐστιν ἐν- 
ταῦϑα, πῦρ ἔστιν ἐνταῦϑα" τὰ 53 δὲ ὡς ἐπίπαν piv. 

ovx 59 ἀχολουϑεῖ, ἐπὶ πλέον δὲ, οἷον εὖ νότος ἐστὶν &U- 

σιλοήσει" ἃ δὲ ἐπ᾽ ἔλαττον, 55 οἷον εἰ τυμβωρύχος ἐστὶ, 

᾿ϑησαυρῷ περιπεσεῖται" τοῖς 9* μὲν οὖν χαϑόλου ost axo- 

λουϑοῦσιν ἀεὶ χρηστέον" ἔστι ya ἀναμφισβήτητον᾽ ταῦ-᾿ 

τα δὲ καὶ τεχμήρια ᾿“Αριστοτέλης καλεῖ" 9? τοῖς δὲ ὡς 

50 γὰρ Ald. om., est in Par. — Dem. Ol. I. P- 016. ^51 

T. VII. add.: ὡς ἔχει ἐπὶ τοῦ «υκούργου. 52 Par. ἑκατέρους. 

Ald. ἑκάτερον. "T. VIL. ἑκατέρως. 53 Ald, Par. πᾶν. ng. T. VII. 

zü»vom. 54 Ald.99oeus». Ven. ἔφαμεν. [sine ac] εἴτε ἐξ ἀκολ. γίνε- 

σϑαι, ὡς ἐπὶ τῶν δεικεγκῶν ἐπιδείκνυμεν, εἶτδ ἐκ μάχης, ὡς ἐπὶ τῶν 

ἐλεγατικῶν, yay. 55 Par. T. VII. εἰπεῖν xol μάχης. — T. VII. 

addit: EXLOL μὲν οὖν τῶν περὶ ταῦτα δεινῶν, ὡς "Αλέξανδρός φησιν, 

οὐδεμίαν διαφορὰν οἴονται τούτων εἶναι, ἄλλοι δὲ ἀπὸ τῶν ἐξ αὖ- 
τῶν 'προδήλως δεικνύονσιν, ὅτι οὐκ ἔστι ταῦτα, ἀλλ᾽ ἕτερα " τῶν 

γὰρ ἀκολουϑούντων Twy, ὡς "Αλέξανδρός φησι», ἃ μὲν x. τ΄ λ. 56 

T. VII. τοῖς. 57 T. VII. ὡς ἔχει ταῦτα. 58 Par. et T. VII. 

&. Par. 2977, ἃ yàg ἐπίπαν. 59 οὐκ Ald, om, , 'est in Par. et 

T. VII. 60 Par. et T. VII, addit: ἀκολουϑεῖ. ' 64 Ald. ταῖς, 

62 T. VII. h. 1. ponit, quae Planud. paullo inferius habet: 6r, 
. τεχμήριον, φησὶ; ;» τὸ τέλος προσήγόρευται, τούτων δὲ κομισϑέντων 

τέλος £ ἔχειν τὸ πρᾶγμα συμβαίνει. (Aristot. Rhet. I. 2: P. 1367. b, 

Bekk ὅταν γὰρ μὴ, ἐνδίχεσϑαι ὀἴωνται. λῦσαι τὸ λεχϑὲν, . "τότε gi 

i 
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ἐπὶ τὸ πλεῖστον 9? im ἔλαττον ἀχολουϑοῦσιν οὔ" .γρη- 
᾿ατέον δὲ ὅμως εἰ ἐκείνων 'ἀποροῖμεν" 54 ταῦτα δὲ ᾽Αρι- 
στοτέλης͵ $5 σημεῖα καλεῖ: καὶ γάρ TOL τεχμήριον, φησὶ, 
τὸ τέλος προσαγορεύεται" 66 τούτου δὲ χομισϑέντος τέλος 

 Βἔχειν τὸ πρᾶγμα συμβαίνει". ὅταν οὖν 7 ἀπὸ τῶν axo- 
λουϑούντων τὰς πίστεις 68 χομίξειψ βουλώμεϑα,᾽ διχῶς 

ληψόμεϑα" * 69 ἢ γὰρ προτιϑέντες, 7? ὅτι τόδε τῷδε ἀχο- 
᾿λουϑεῖ, εἶτα προσλαβόντες τὸ ὑπάρχον τῷ ἀκχολούϑῳ 

ὀπιφῥέρομεν,. ὅτι καὶ τὸ ἀκύλουϑον ὑπᾶρχει τόδε" οἷον 
40 εἰ τῷ διχαίῳ τὸ τ ἀγαϑὸν. ̓ ἀχολουϑεῖ, καὶ τὸ 72- δι- 

᾿ καίως Gv τὸ ἀγαϑὸν ὑπάρχειν ἐστίν" 73 ἀλλὰ μὴν 
ròo δίχαιον ἀγαϑὸν, καὶ τὸ δικαίως ἄρα eov ἀγαϑόν" ἢ 

ϑέντες ὅτι τόδε τῷδε ἀχολουϑεῖ, ἔπειτα προσλαβόντες 

τῷ ἀκολούϑῳ τὰ ὑπάρχον 74 ἐπιφέρομεν, ὅτι οὐ δι᾽ 7 
45 ἐχεῖνο, qp. ἀκόλουθον. ὑπάρχει, οἷον εἰ τὸ δικαίως ζῇν 

κακὰν, τὸ δίκαιον ovx. ἀγαϑὸν ὑπάρχει" 75 τὸ δίκαιον 7? 
'δὲ ἀγαϑὸν, οὐκ. ἄρα τὸ δικαίως nv χαλόν" τῶν δὲ μα- 

χομένων ἃ μὲν οὕτως 79 μάχεται, στε καὶ αὐτὰ xoi 
. τὰ ἀντεκείμεγα,. αὐτοῖς μάχεσθαι" οἷον ἡμέρα ἐστὶ, νὺξ 

40 ἐστε" ταῦτα γὰρ ἀνασκευαστιχά εἰσιν ἀλλήλων". - οἷον 

οὐκ ἔστιν ἡμέρα, οὐχ ἔστι vus αὶ δὲ αὐτὰ μὲν μάχεται, 
ov μὴν καὶ τὰ ἀντικείμενα αὑτῶν" οἷον Πλάτων ἐν ᾿4- 

Pest ἐστὴ; 79 Πλάτων ἐν Σικελίᾳ i ἐστί" ταῦτα μὲν γὰρ 

᾿ρξιν οἴονται. τικμήριον ὡς δεδειγμένον καὶ ποπερασμένον" τὸ γὰρ 

τέκμαρ καὶ πέρας ταῦὺτόν ἐστι κατὰ τὴν ἀρχαίαν γλῶσσαν.1 63 

Ald. Par. xoi, T. VII. sj. 64 T. VII. ἀποροίημεν. 65 'T.VII. 

Aquor. 66 Par.ngoonyógtvroi. 67 T. VIL inserit: φησίν. 68 

Ald. τὰς στάσεϊς χομίξζειν βουλόμεϑα. correxi ex Par. et T. VII. 69 

A]d. ἀναψώμέθα. Par. et T. VII. ληψόμεϑα. 70 Par. Mon.8. προςτι- 
« ϑένίες. 71 Ven. καὶ τό. 72 Ald. τῷ. 73 ἐστὲν Ven. om, 

74 AM. ὑπάρχειν. Par. et T. VIT. ὑπάρχον. 75 Per. et T. VII. 

οὐδ᾽ ἐκείνῳ. 76 TT. VIL ὑπάρχειν. 417 Par. T. VII. ἀγαϑὺν 

δὲ τὸ δίχαιον. 178 οὕτως ex Ven. recepi. ᾿ς 79 T. VIL iei, 
— 
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ἀλλήλοις μάχεται" τὰ δὲ «ἀντικείμενα αὐτοῖς οὐχ ἔτι" 39 
οἷον Πλάτων οὐκ.-ἔστιν ἐν Σικελίᾳ" Πλάτων ovx ἔστιν -΄’ 
ἐν ̓άϑηναις" οὐδεμία γὰρ ἐνταῦϑα μάχη" πάλιν δὲ τῶν 
μαχομένων ἃ μὲν ἐξ ἑνὸς καὶ ἀεὶ μάχεται, οἷον ἡμέρα 
ἐστὶ, νύξ ἐστιν" ἃ δὲ ἀπό τινος χρόνου". οἷον Δίων νυ- 5 
χτὸς -ἐχέμετο, Δίων -ἡμέραφ. ἐγένετο" γενομένου γὰρ ὃ: 
Δίωνος, ταῦτα μάχεσϑαι ἤρξατο" & δὲ πρὸς μέν τινα 
χρόνον ἀλλήλων ἐστὶν ἀναιρετικὰ, p ὀλίγον δὲ ovx 

ἔτι" οἷον δίων voortuös dirty Δίων ἄφρων ἐστί" ζῶντος. 367 

μὲν γὰρ - αὐτοῦ μάχεται, ἀποϑανόντος͵ δὲ οὔ. ᾿4πὸ 83:10 
τῶν μαχομένωϊλ ovv τούτων, ὧν καὶ τὰ ἀντικείμενα. μά- 

Ζέται, δύο, φηδὶ, συλλογισμοὶ γίνονται" ] γὰρ ϑέντες “5 

ὅτι μάχεται, τόδε τᾷδε, ἔπειτα εἰπόντες, ὅτι ὑπάρχει τὸ. 

ἕτερον, τὸ "λοιπὸν ἀναιροῦμεν". οἷον ὅτι ἡμέρα ἐστὶ, νύξ 94 
ἐστιν᾽ ἀλλὰ μὴν ἡμέρα ἐστὶ, νύξ ἄρα ovx ἔστιν" ἢ ϑέν- 15 

τες, ὅτι μάχεται τῷδε. τόδε, ἔπειτα ἀνελόντες τὸ ἕτερον, 

τὸ λοιπὸν τίϑεμεν,. οἷον εἰ 95 οὐχ ἡμέρα ἐστὶ, νὐξ ἐστιν" 
ἀλλὰ μὴν οὐκ ἔστιν ἡμέρα, νύξ ἄρα ἐστίν" ἀπὰ δὲ τῶν 

λοισῶν πρόδηλον , 86 πῶς οἱ συλλογισμοί γενήσονται" 
πρόσαγε 37 δὲ αὐτοὺς, δητορικῶς καὶ κατὰ 9? —— 20 
οἷον ἐπὶ παραδείγματος" : 89. διαλεκτικῶς μὲν οὕτως. 99 

80 οὐκέτι οἷον Hid» Mon. 8. om. . 81 Mon. 8. Par. 2977, 
δέ. 82 T. VIL. ἀπὸ μὲν οὖν. , 85 Ald. ἢ τεϑέντες. Par. et 
T. VIL ἢ γὰρ ϑέντες, tum 'T. VII. à μάχειαι τῷδε τόδε. 88 
Ven. ἢ yit. Mon. 8, νύξ ἐστιν om, 85 T. VII. ὅτι. Par. 2918, 
εἰ om, "sq. ovy. Par. 2977. om. :86 Mon. 8. πρόδ. δὲ αὐτοὺς, 

πῶς οἵ συλλόγου. 87 Ald. Mon. 8. πρός γε. Par. 2918, 2977, - 
Ven.^mgóxyt. ᾿88 T. VIL κατ᾽ à - 89. T. VII. δήλη γὰρ ἂν 
οὕτως 1j ἐπιχείρησις γένοιτο [Mon. γένηται, Ven. γενήσεται, Par. 

γέναιτο]) οὐχὲ καὶ — ὦ ἄφρων ἐστὶ “Σωκράτης , quae Planud., paullo E 

inferius ponit. - 90 Exempl. Paris. ad marg. Ínserit οὖν. tum 

Ald, Par. οὗτος.. T. Vir. οὕτως. AM, πραχϑήσεται. Par. et T. VII. 

προαχϑήσεται. 4 
J 
— . ͵ N 

, 
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λόγος' προαγϑήσεται, καλούμενος ὑπ᾽ αὐτῶν τρίτος ἄνα- 

πόδεικτος " οὐχὶ xal φρόνιμός. lez, “Σωχράτης καὶ ἄφρων'" 
ἔστι δὲ φρόνιμος , οὐχ ἄρ᾿ 55 ἄφρων" 'ῥητορικῶς δὲ ὠδιί" 
πῶς γὰρ οἷόν τε ?? Σωχράτην ἕνα xol τὸν αὐτὸν ὄντα 

5 ἅμα xci φρόνιμον εἶναι καὶ ἄφρονα. ᾿άἄρεταὶ δὲ ἐνϑὺυ- 
. μήματος βραχύτης 53 χώλων καὶ εὑρυϑμία xara τὴν 
σύνϑεσιν τῶν ὀνομάτων. 

⸗ 

Περὶ ἐπενθυμήματος. .. 

᾿Ἐπενϑύμημα γάρ ἐστι κυρίως ἐπὶ φϑάνοντι ἐνθυμήματε ἕτερον ἐπι- 

10 γοούμενον ἐνθύμημα, καὶ τὰ λοιπά. 

"Ioréovy,* ὅτι τῶν ἐνθυμημάτων τὰ μὲν ἁπλὼς ἔστιν 
! ἐνϑυμήματα, và δὲ xol ἐπενθυμήματα" ὅταν γὰρ εἰς 
ἀκοὴν τὸ ἐνθύμημα προΐῃ " ἢ ὑπὸ καταφορᾶς ἑλκυσϑ είη, 
γένοιτ᾽ ἂν, φησὶν Aonoxgaziov , ἐπενθυμημα" τοῦτο δὲ 

45 συνεχτιχὸν 3 ἐστι τῆς τοῦ ἐπιχειρήματος ϑέσεως, καὶ τῆς 
τοῦ ἐνθυμήμάίος, ὡς ἂν εἶ λέγοιμεν χατασχευάξοντες ; 

ὅτι ὃ λύων νόμον τοῦ τιϑέντος βελτίων" ὃ μὲν γὰρ τὴ 

τοῦ λυσιτελοῦντος ὑποσχέσει προκαταλαμβάνων τοὺς ἐπι- 
δεχομένους εὐέλπιδας παρεακεύασεν" ὃ δὲ τοὺὸῤ ἤδη τοῦ 

420 καχοῦ πεπειραμένους μόνος τῶν ἄλλων τοῦ λυποῦντος 

ἀπήλλαξεν" ὅσον δὲ τὸ παρὸν ὀχληρὸν τοῦ ἐν ἐλπίσιν * 
ἀγαϑοῦ δραστικώτερον, τοσοῦτον οὗτος TOU τιϑέντος 5 
ἀνώτερορ" εἷς μὲν οὗτος τρόποφ ἐπενθυμήματος" ἔστι; δ᾽ 
ὃτε αὐτοῦ μόνου τοῦ ἐνθυμήματός ἐστι χατασκχευαστι- 

25 ἀύν" ὡς ἂν εἰ λέγοιμεν χαίτοι τῶν Ó τὸ συνοῖσον μὴ 

δυνηθέντων προϊδεῖν 7 ἀναισϑητότεροι δόξαιεν ἂν οἱ τὸ 

91 Par. ἄρα, 92 Mon. 8, οἴονται, 93 Par. βραχύτις. 
-. 1 T.VII. y. 2 Par. et T. VII. προΐοι. 3 Par. Mon. 8. 

συνακτικόν, Ven, συντακτικόν. Par, 2977, συνεκτικώτατον. 4 Par. 

Mon. 8. τοῦ ἐν ἐλπίσι τοῦ ày. 5 Par. T. VII. οὗτος τοῦ τιϑέ»- 
τος. Ald. τοῦ τιϑ. οὗτος. 6 τῶν Ald.om., est in Par, et T. VII. 

7 Exempl. Paris. ad marg. παριδεῖν. 
/ 



ῃς - , . 

ὲ & 

⸗ 

ΣΧΟΑΛΙΑ͂ EIS EYPEXEQN-TOM.; — 4 

συνάπτον ἤδη φυλάξωσθαι μὴ Osincavreé* ἐνταῦϑα γὰρ ' 

προϑέντες τὴν προχειμένην.. πεῖραν ὃ καὶ τὴν. εἰζασίαν ' 

ἐπεξεργασόμεϑια τὴν ἄνογαν τῶν μηδ᾽ ὑπὸ τῆς πείρας. 

διδαχϑέντων" ἐνίοτε μὲν οὖν, φησὶ, μετὰ τὸ "ἐπενθύμη- 

μα TOig παραδειγματικαῖς καστασχεύαῖς ἐπιχειρημᾶτι- 5 

κῶς γρηστέον λέγοντας, ? ὡς καὶ χυβερϑήτην ἤδη σφάλ- 

ματα *? μετεδιδαξδ» καὶ στρατηγόν" ἐνίοτε δὲ καὶ ἀντ᾽ 
ἐπενθυμήματος. ** τὰ αὐτὰ τάττεται" μετὰ yap τὸ &L- 
πεῖν, ὃ ἀναίσϑητος ἁ "μηδὲ 13 μετὰ τὴν πεῖραν cya c , 
χριτὴς, ἐπιφέρομεν εὐθέως τῷ ἐνθυμήμοτι, on πονή- 1 

ρὸς μὲν στρατηγὸς, ὃς τὴν ἐκ πείρας βλάβην. οὐχ ἐφυ- 

λάξατο, πονηρὸς δὲ κυβερνήτης, ὃς μηδέποτε d ἐχ τοῦ 

φϑάσαντος σφαλεροὺ μετεβοὐλεύσατο. 

e 

- 

^" 3 

Περὶ τῶν ἀπὶ dere ὄχρι τέλους. 

τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, καὶ τὰ λοιπά, 

« . 1 HU $. Ψ΄ 
Τὰ em ἀρχῆς ἱστέον, ὅτι οὐ τὴν αὐτὴν ἔγερ 

᾿ κατασκευὴν τῶν ἐπιχειρημάτων τὰ «ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέ- 
λους, οἵαν καὶ τὰ λοιπὰ κεφάλαια, ἀλλ᾽ ἴδιον τύπον᾽ 

ἐπέχει τῶν ἐπιχειρημάτων τὴν ὑποδιαίρεσιν, ἢ ἥτις ἢ κατὰ 

σοσότητα γίνεται ἢ ποιότητα, ὅταν τὰ πολλὰ ὀλίγα 20 

ποιῶμεν , ἢ τὰ μεγάλα, τῶν ἐγκλημάτων ? εὐτελέστερα" 
ἔστι δὲ τὰ am ἀρχῆς ἄχρε TÉÀovG αὐτὸ τὸ πράγμα γυ- 

^ pvóv, περὶ οὗ ἡ3 Eye ἐν μόνῳ μέντοι͵ τῷ στοχα- 

σμῷ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρὶ τέλους τὸ σημεῖόν ἐστιν" ἄδηλον 

γὰρ τὸ πραχϑέν" β΄, Ov γὰρ ἡ περίστασις" καὶ 
μὴν à ταῖς στάσεσι γίνεσϑαί φησι τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι 

8 πεῖραν Mon. 8. om, 9 Ald, Par. λέγοντες. T..VII. λέ- 

γοντας. 10 Par. σφάλματος. 41 Ald, Par. Mon. 8, ἄντε: 

σεενϑυμήματος. Par. 2977, ἄντ᾽ ἐπ. 13 T. VII. μή. 
4 Cfr. T. VII. a. βι 2 Ald. ἐπιχειρημάτων. Par, ἐγμιημάτων, 

3 Ἦ ex Par. recepi. Ald. om. 

v 
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| τέλους ,«q ὧν χαὶ ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις" ἀλλ᾽ ἐκεῖ 
μὲν περὶ μόνης τῆς αὐτῶν 7ενέσεώς φησιν" ἐντρυϑα 

δὲ τὴν ἰσχὺν αὐτῶν xol ὅπως γενόμενα δεῖ κρατῦ- ᾿ 

ve, ὑπέδειξε" τὸ μὲν γὰρ ἁπλῶς, τὸ δὲ πρός τε" xoi 

g τὸ μὲν σχεδὸν παντὸς, τὸ δὲ οὐ παντός. γ΄. Ei xai 
r.* τούτου μετρεώτερον ἐποίησας" ὀλλιπρς ' y "τὸ 
ἔδει σὲ δοῦναι δίχην" ὃ “δεῖ προτετάχϑαι ἐπὶ τοῦδε. avri- 

στροφή ^ ἐστιν ἐπὶ τῶν διαλεκτεκῶν , ὕταν O ὑποκείμε- 
yog γίνηται ern γορούμενοᾳ , καὶ ὁ ψατηγορούμενος ὑπο- 

40 κείμενος " οἷον ^ εἰ avi gung: γελαστικὸν, xci εἰ γελα- 
| στιχὸν ὁ ὃ ἄνϑρωπορ! οὕτως οὖν ? xoi ἐνταῦϑα ἢ τε 

πρότασις ἀπόδοσις γίγνεται, "καὶ 7 ἀπόδοσις πρότασις" 

οἷον εἰ γὰρ τόδε ἐποίησας , οὐχ ἔδει σε δοῦναι δίκην, 19 

- τοῦτο τὸ ὀρθόν" τὸ δὲ ἀντεστβαμμένον I! οὕτως" οὐχ 

45 ἔδει σε δοῦναι τιμωρίαν, *? εἰ τόδε ἐποίησας. O0. Καὶ 

χκαϑόλου πᾶσαν" συγχωρεῖν 13 λέγων εἰ παρεκαϑ ov 

'"* TO τάφῳ ** ovx ἐνεχάλουν" ἀναιρεῖς τὸ συγχωρηϑὲν, ἐὰν 

δἴπῃς" καίτοι οὐδὲ τότε ἂν 5 ἔξω τιμωρίας ἔμξινας" ἐπ- 

αναλαμβάνεις δὲ, ἐὰν ἐπάγῃς" γῦν δὲ ov ) παρεχαϑέζου 
20 μόνον δαχρύων, ἀλλὰ καὶ τὴν αὐτοῦ χλαμύδα .éxelvQ 

συνέθαψας. ** 

s, 

4 Ald.ro, Par.r. 5 Ald.Zlsmüg. Par.2lmóc. 6 T. VII. 
ια. v. 9. Ald, γένεται. 7 οἷον T. Vll, om. 8 Par. et T. VII. om. 

9 οὖν et paullo post τε T. VII. om. 19 T. VIL. τιμωρίαν. ἰδοὺ 

τὸ ὁ. οὕτως. 411 Ald. ἀνεστραμμένον. Par. et T. VII. ἄντεστρ. 
12 Ald. τιμορίαν, εἰ τόδε ἐποίησαν. T. VII. τιμωρίαν οὐκ ἔδει os 

δοῦναι, εἰ ἐποίησας τόδε, xai πάλιν, ἐγὼ μὲν καὶ ἐπ᾽ ἐκείνῳ σε τι- 

μωρίαν ἀπήτησα ἂν, καΐτοι μικρὸν ἣν καὶ μετριώτερον ἦν, ἀπήτησα 

ἄν σε τιμωρίαν καὶ τὰ ἑξῆς. 418. T. VII. jn sch. min. συγχωρεῖν. 

Ald. Par. συγχωρεῖς. 14 Sch. min, add, ϑρηνῶν. 15 ἂν Ald. 

om., est in Par. 2918. et 2977. [16 Par. 2977. add. ὃ τεκμή- 
Quo» ἔρωτος, καὶ οὐδὲ ἀνεκόμισας κατὰ τὴν ἐντολήν. 
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πρόσκειται τοῖς ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ὥσπερ ἴδιόν τι bà τῷ τέλει, 

καὶ τὸ πλαστὸν ἐπιχείρημα ικαλούμενον, καὶ τὰ ἑξῆς. 

Πρόσκειται" διαφέρει *7 ἡ προσωποποιΐα τοῦ 
πλαστοῦ, χκαϑὸ ἡ μὲν προσωποποΐο διὰ τῆς ὑποδεαιρέσδωρ . 
πρόεισί xci τοῦ ἀντιϑετικοῦ καλουμένον σχήματος" τὸ 5 
δὲ πλαστὸν ἀπὸ τοῦ ἐναντίου ἢ toU. veyavóvog *. γίνεται 
δὲ τὰ πλαστὰ διχῶς, ἢ yag τὸ γεχονὸς ὡς οὐ γεγονὸς 

. ἀϑρόως πλάσσεται" ἢ ἐκ τοῦ ἐναντίοι, ἀπὸ μὲν τοῦ γ8- 
vouévov, ὡς μὴ γενομένηι. ὡς τὸ δὲ δὲ -τότε,, OT6 τὴν 
«Ποτίδαιαν ἐλάμβανον 18 καὶ ἑξῆς " ἀπὸ δὲ τοῦ ἐναντίου, 10 
ὡς τό" ἀλλ᾽ "εἰ uiv pic ἀπώλεαε" ψαῦν, καὶ ἑξῆς. 

β΄. ᾿Επὶ δὲ τῷ κακῶς. προσυπαχούεταν πραχϑέντι. 
γ. Τοῦτο τοῦ ἀϑρόου" οὐδὲ 15 γὰρ τὸ κτεῖναι εἰς, 
Ζεπτότερα ἐπιδιαιρεῖ,, ἀλλ᾽ ἀϑρόον διαλαμβάνει. τὰ πε- 
πραγμένον" 20 ἣν δ᾽ ἂν ὑποδιαίρεσις, εἶ ἔλεγεν "" εἰ δὲ 15 

μὴ ἀπέχτεινα, ἀλλὰ μόνον προϑυμηϑεὶς ὥρμησα, χαὶ 3 ̂ 

τῆς ἀκροπόλεως μετεχίνησα, εὖ ἑτέροις ὑπεθέμην τὸ μὴν 

κτέον, ovx ?? ἂν διὰ: τοῦτο τοῦ προσήκοντος γέρως 

ἐτύγλάνον." mM | - 
d J Vo. t Nun 

»Ὕ 9 Σ΄ MUN MS | m τῶν ἀπ ἀρχῆς ἄχρι τέλους τῆς πρα- 20. 
τ ατικῆς. 0 — | (7 

pw 7H , di Da p D 

Δυσχερῖ Mw ἔχει τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους τῆς πραχματιχῆς;. 

καὶ τὰ ἑξῆς. ᾿ d . 
' ^ E HOÀ € tt ' h 

4v σχερῆ Δύσιν", ; μόνη yàp τῶν φεάσεων ἁπασῶν᾽ 
ἢ πυαγμααιίχῷ᾽ τὸν μέλλοντα χρόνον κληρωδαμόνη καὶ 25 

47 Cfr. T. vn. i étu; 18 Ald, dide. Par, Ada 

βανονος 19 T. VII. «4. 20 T. VIL add. καὶ ποιεῖ τὴν ὗπο- 

διαίρεσιν ἀπὸ τῆς τοῦ πράγματος ἀῤχῆ), [Mon.. ἀρχῆς em.) up ἧς 

εἰκὸς tov ὁρῶντα ἐγχειρεῖν. Πῶς δ᾽ ἀπὸ τῶν λεπτοτέρων ἦν. $ ὑποδ,: : 

olo» εἰ £1. . 24 A]d. μόνη. — . T. VIL καὶ et paullo post.s& om. 

22 olx ἂν — ἐτύγχανον Ald. om., recepi ex T. VIL... . 



4M .— MAXIMOY TOY IL44NOYAOY 
. toig τελικοῖς χεφαλαίοις διαιρουμένη xol πολλαῖς τῶν 

- στάφεων χοινωνοῦσα χαὶ κατ᾽ ἐχείνας διαιρουμένη, ov 
ὁᾳδίαν τὴν λύσιν τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους προβάλλε- 
ται. β. Καὶ ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν" οἷόν ἐστε τὸ *. τοῦ 

ΝΙΝ 5 στρατηγοῦ τοῦ διακόψαντος μέρος τοῦ τοίχους 2 καὶ ἐξελ- 

ϑόντος καὶ νιχήσαντος" ποιεῖ γὰρ ἐκεῖνος τὴν ἀντίστα- 
σιν. y. Καὶ ἐν τῇ ἀντιλήψει" ἐν γὰρ τῇ ἀντιλήψει 

οὕτω ποιοῦμεν, λέγοντες ὅτι ἐξὴν μοι φονεῦσαι τὸν τρισα- 

, ριστέα" χρώμεϑα «Καὶ avriDerixo ἤγουν 3 ἀντεγκληματι- 
40 x, 0t, ἄξιος. ἦν ἀναιρεθῆναι, τί γὰρ ἐμοίχευὲν. 

Iso τάξεως ἐπιχειρημάτων, 

. Ἢ δὲ τάξις τῶν ἐπιχειρημάτων διπλῆ, καὶ τὰ ἑξῆς. 

᾿4ποδεικτικά φησι τὰ στασιαξόμένα, τὰ ἄχγωνι- 

. στιχᾷ, πανηγυριχὰ δὲ τὰ φαιδρὰ καὶ ὁμολογούμενα, χαὶ 

45 αὐξητικα" τὸ δὲ πολιτικῆς ἑρμηνείας ἀντὶ τοῦ ἐναγωνίου 
| φρασεωρ" ἀποδειχτικώτατα δὲ τῶν Ἶ ἐπιχειρημάτων τὰ 
ἀπὸ ? τῆς αἰτίας καὶ τοῦ ἐναντίου κοινῷ γὰρ 3 λόγῳ 
τὴν ἐργασίαν ἐπιχείρημᾶ χαλεῖ" τὰ δὲ «ἀπὸ παρὰδείγμα- 
τος καὶ τρὐποὺ 4 χαὶ τῶν λοιπῶν περιστατικῶν. σπανη- 

20 yupixe εἰσε. $ καὶ δῆλον ἐντεῦϑεν᾽ , τὰ «μὲν γὰρ ἁπὰ τοῦ 
προσώπου τοῖς ἐγκωμιαστικοῖς * ἐργάζεται , τὰ δὲ ἀπὸ 

τῶν πραγμάτων ἐχ τῆς ὑμοιότητος αὐτῶν TOVTÉOTL τῶν 

παραδειγμάτων; & ἐπιμονὴν λαμβάνοντα εἰς πνεῦμα 3 
OCEAN 

4 τὸ Ald. om, est in Par, 2 Ald. τύχους. '$ Ald. ἥως. 

idem errer jam supra obvius ex ignorantia compendii scribendi 
4 natus videtur. . ' $& τῶν Ald, om, :est ih Paf, et T. VH o, 

2 Ven. παρά. et infr. παρὰ ᾿παραδειγμ.͵ et παρὰ προσώποῦ. 8 

Vei. δέ, ἃ T, vit. et. margo exemplaris. Paris, tgoz'jc« Par. 
Qv 

"τροπῆς. OV füanu recentiori superscriptunt. ὃ T. VII. εἰσί. 
6 'T. VII. ἐγκληματικοῖς. 7 T. VII. ἀπὸ [Ven. παρὰ] παρα- 

᾿δείγματος ἀπὸ [Ven παρὰ] ὁμοιότητοῦ πραγμάτων. 8 T. VII. 

. φιγνεύμαται 
f 

^ 
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! 

ἀποτείνεται xal τὴν ἀχμὴν ποιεῖ, ἣν τοῦ πανηγυρικοῦ fov. 
λεται εἰναι" ὡσαύτως xci? τὰ ἀπὸ τοῦ καιροῦ *? καὶ τόπου ᾿͵ 
τὴν ὕλην ἀπὸ τῶν ̓ἐγκωμιαστικῶν λαμβάνει ἐπαινουμέ- | 

yOU τοῦ τόπου χαὶ τοῦ χαιροῦ, ἢ ψεγομένου " εἰ δέ τις 

ἀχριβῶς :: σχοποίη, ἔστι καὶ τὰ ἀπὸ τῆς αἰτίας χαὶ δ. 

τοῦ ἐναντίου ἀπὸ πάντων εὑρεῖν τῶν ἐγκωμιαστιχῶν, 

ὥστε εἰ μὲν ἐχτὸς *? αἰτίας εὕροις χείμενον τὸ ἐπιχεί- 369 
ρημα, πανηγυρικὸν ἐστεν" εἰ δὲ ἀπὸ τᾶν ἐναντίου xoi 
τῆς αἰτίας͵ οὐδεμία μηχανὴ μὴ οὐκ3 ἀποδεικτικὸν εἶναι 
καὶ ἐναγώνιον" πολλάκις δὲ καὶ πανηγυρικοῦ ὄντος τοῦ 10 

ἐπιχειρήματος, μεταχειριζόμεϑα αὑτὸ ἀποδεικτικῶς" ἢ - 
χατὰ συστροφήν" ὡς τὸ, »ὃ γὰρ οἷς ** ἂν ἐγὼ ληφϑείην, 

ταῦτα πράττων 15 xai 'παρασκευαζόμενος, οὗτος ἐμοὶ. 
πολεμεῖ, ** χἂν μήπω βάλλῃ μηδὲ τοξεύῃ" “ ἀπὸ προσώ- 

" 

"tov γὰρ τοῦτο ἢ κατὰ ἀχολουϑίαν καί τινα ἄλλην τῶν 15 . 

ἀποδειχτικῶν μεταχείρισιν. 1 8. "4λλως τὸ δέ" οἷον 
γὰρ ἀπὸ στενότητός τινος καὶ συστροφῆς τῶν 18 ἀπο- 
δεικτικῶν ἀπαλλαγέντες οἱ ἀχροαταὶ: καὶ πρὸς τὸ ἄνετον 
τοῦ πανηγυριχοῦ καταντήσαντες 19 λόγου καὶ τὴν ῥᾳστώ- 

vnv τῆς ἑρμηνείας ἥδιον ?? διατίϑενται.21 γ᾽. Ἐν ταῖς 20 

ὑποφορα "9, ἢ ταῖς ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν προτάσεσι ταῖς .- 
ἀντιϑέσεσιν ἢ ταῖς vna yog TOV ἐπιχειρημάτων 22. 
καὶ ἐργασιῶγε m BEP 

. οὐ 

. F2 

9 T. VII. δὲ τὰ παρά. 40 τοῦ Par, om, ^ 14 T. VII. 

σκοποίη ἀκριβῶς. 12 Ald, T. VII. éxróc. Par. ἐκ τῆς.α 415 
T. VIL οὐχί. , 14 Ald, οἷος, — Dem. Phil. III. p, 115, --- 16 
Ven. xal παρασκ. τ τοξεήῃ, Par. 2918. 2977. Mon. 8, ταῦτα 

πράττων — -— τοξεύῃ om. 16 Ald, πολεμεῖν... 17. Ald. T. VIL. 

μεταχείρησιν. βὰν, μεταχείρισιν, 418 "T, VIL. τῆς ἀπὸ τῶν. 49 

Mon. 8. καταντήσαντος. Ex T. VII. addidi λόγου 20 Par. 2977, 

ἴδιον. 21 'T. VIL. addit: μεταβολὴ yàg πάντων ἥδιστον κατὰ τὸν 
εἰρηκότα, [Eur. Orest. 22) 22 Sequitur ín Ald, καὶ ἐπι-- 
Ζειρημάτων. Par. om, 9 DN 

ind 
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416. ΜΑΞΊΜΟΥ TOY IL4ANOYAOY: 

Περὶ ὅρου καὶ ἀνθορισμοῦ καὶ συλλογισμοῦ 
καὶ λύσεως τοῦ συλλογισμοῦ. 

“Ὅρος καὶ ἀνϑορισμὸς καὶ συϊλογισμὸς καὶ λύσις τοῦ συλλοχισμοῦ 

τέσσαρα μὲν ἐστιν ὀνόματα; καὶ τὰ λοιπά. 

8 Ἰστέον! ὅτι ὃ μὲν ὅρος ᾽ ἐκ τῶν περὶ τὸ πρᾶχμα 
- xol ix τῶν παρειμένων καὶ πρὸ τοῦ πράγματος γένεται," 

ὁ 03 ἀνθϑορισμὸς ἐκ τῶν πεπραγμένων xoi περὶ τὸ mpa- 

yp xci πρὸ τοῦ πράγματος. 3 ὁ δὲ συλλογισμὸς ix τῶν 

μετὰ τὸ πρᾶγμα" xol τῶν πεπραγμένων xci μὴ πεπρα- 
10 γμένων καὶ 1 ἐπισυμβεβηχότων, συνάγει" γὰρ ἄμφω, ἢ 

δὲ “λύσις dx τῶν μετὰ τὸ πρᾶγμα ἐπισυμβεβηκότων : δὲ- 
ἵστησι 08 ταῦτα ἀλλήλων τὰ πεπραγμένα καὶ σεαρειμέ- 
γα.6 .β΄, διῃρημένης τῆς διανοίας, τουτέστι τῆς 

.. ἐργασίας" τὸ δὲ, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν. ἐπιχειρημάτων ἐλ- 
45 λειπές 7 ἐστι", δεῖ. γὰρ προσυπαχούεσθαι ὃ τὸ, τέχνη 

παρ᾽ ἡμῖν εὕρηταις γ. Μὴ διαμαρτεῖν.τὰς δρι- 
᾿μύτητας", δριμύτητας καλεῖ τὰς ἀντιλογίας. διὰ τὸ 
δραστήριον καὶ ἐξεργαστιχὰν τοῦ σιᾳοκειμέγρυ." ἔστε τοι 

δοκοῦσι «μὲν σον ἀπὸ ? τῆς ἐπιπολαίου ἐπιβολῆς αἱ αὖ- 
20 ταὶ εἶναι" κατὰ μέντοι τὴν μετ᾽ ἐπιστάσεως αὐτῶν με- 
“ Ἐαχείρισιν, i^ py ἡ τοῦ χρόνου. παρέχεται διάστασις. 

— πολὺ τὸ βαϑὺ TÍ χαὶ περινενοημένον͵ μετὰ.. τοῦ διαφό- 

pov καὶ δριμύσσον 13 τὸν ἀντίπαλόν φαίνονται. ἔχουσαι. 

δ΄ Tov. δὲ 1 ἄνω  εφολαίων": avo χεφράλαια τὸν 
, —8 ct 4 . . o - E i ὅρον 

E 

"o 1T.VEH. — 2 γίνεται T. VIT. om. Ὲ T. VII. add. ἔγουσι 

δὲ καὶ κοινωνίαν ταύτην καὶ διαφορὰν. ὃ «μὲν συλλ. 4 T. VII. 

om. .' 5 αυγάγει.Ξ- ἐπισυμβεβηκότων ex T. VU. recepi, Ald. 

om. . 6.T. VII. τὰ zaptip. τὰ ῥηθέντα τέσσαρα κεφάλαια. — 7 

Ald. ἐλλειπές. Par. ἐλλιπές. 8 AM. προκειπακούεσϑαι. 9 Mon. 

.8. ἐπί, 40 Ald. μεταχείρησιν:' 11. Ald. βραχύ. Par. et T. VII. 

βαϑύ. Mon, 8. δὰ τὸ βαϑύ: 12 Mon. 8. δριμύσον: ^ 13 Par, τε. 
| 
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ὅρον. à καὶ τὸν ἀνϑορὶσριόν" ἐφεξῆς δὲ εἴτουν᾽ "XOtu 
τὸν συλλογισμὸν καὶ τὴν λύσιν. αὐτοῦ 00 Vox I 

δ | S. : 
. . . . uM" . . 

Heel διασκενῆς; 00008 pul sns 
w 

H 2 δὲ ποῦ ὃ προβιήματο ἢ 3j διατύπωσίς, ἐστι "T — 

καὶ τὰ Àoumd.. ^" (v - B. 

1 

Ἥ διὰ 0x εὐή" οὐκ ἔστιν ἁπλῶς 7 διήγησις, ἀλλὰ 
τῶν ἐν τῇ διηγήσει ψιλῶς εἰρημένων χατὰ λεπτὸν τῷ 
τρόπῳ ράσις ; ὥσπερ ἐν ποιητικῇ" οὖν ." 

ἔγυσαν 5 μὲν πρῶτα καὶ ξόφαξαν καὶ ἔδειραν, ΝΣ 

, Μηρούς T ἐξέταμον, , κατᾶ τὲ κυὐδσῃ" ἐκάλυψαν ᾿" ' "40 

"Ὠπτησάν ἐς περιφραδέως ὦ | ) 2 

καὶ τὰ λοιπά. β΄. Οὐ μέντοι γε. ἀκριβῶς — 
τὸ ? τοσοῦτόν" ἔσϑ᾽ ὅτε yoQ " iqrinuuciſs καὶ διὰ τῆς 
αἰτίας. 4 περαίνεται » ὡς ἐν τῷ fup διηγήσεως αὐτὸς ἔξ. 

οὗτος διδάσκει. γ΄, Aieexéválstot piv» ἀρ" πρό- «ὃ 

0oftoy' uiv, - ὅπως διέκειτο λαμπρῶς ἢ | σευγνῶς: πρᾶγμα; 
δὲ πῶς ἐτελεῖτο, ἀπόρως ἢ — φιλοδίμωρ: * ᾿ τόπος ὅποῖος ἦν, 
ὀρεινὸς ἢ δμαλός" χρόνος 1 ̓ὅποϊος. ἥν, νοσερὸξ' 7 rad 
vog * ὃ δὲ τρόπος. οὔτε ἑαυτὸν᾽ διασχευάξει οὔτε τὴν αὖ." 
τίαν" xoà γὰρ χαὶ ἐκείνῃ. χαταδκχευάζει:, à, X 05. 8210 

τὸν μέλλοντα' εὖ yag 9 χατὰ τοὺς τρεῖς χρόνους: τῇ. 
διατυπώδεϊ “χρῷο, — ἔσῃ xol ψυχρολογίᾳ ἁλωώνῃ: 
διατυποῦνξαι δὲ δὰ μὲν. παρελϑόνγτα, ὡς μηχέτι ὅντα “ τῷ" 

-. 4 Ἐς VH. Me 2 Mà, —E ài. AL, 469, . 460):466, 
j-à Mon. 8. em. ; τῷ T. VIT. dui τούέῳν. 6 Ald, mgoü. nip 
"ἀρ ) ὅπως διήᾳεινος. cortexj er Parv. d T. VII. SAT. vu... 
'ergit: πρα ϑύμως ἢ 3 χατῃναχκᾳσμένῳς,, τὐφύμως! 5 λυπηρῷον τάπος «e. 

ρύπος ποταμὸς. ἦν UYepes. τρόπος 41}. καὶ πῶς. duri, 8 ὑγιμνᾷρ.. 

γοσερῶς [Par. διετίϑει, ὑγιεινὸς ἤ »oósgócT εὐπόρως 4 ἀπόρως ,- 

goomrüs: ἢ ondes ; , φόνος: olus ὃ 07506 ἔχει κατὰ τὸν τόπρη ». oi 

I, ὅπως δναφαίνετα;, εὐλόγως αὶ ἀλόγως καὶ si τι . τοιοῦτουν 7 
ld. zgóvov. :, Par. χρόνος, COTONILL IM to. 
Rhetor. Y. oh * 

"uo CM Δ "e oce. 

4 

bj 
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48 ᾿ MASIMGY: TOY XLA4NOYAOY Ὁ 
δὲ μέλλοντα ὡς οὔπω ὄντα, ἵν᾽ ὑπ᾽ ὄψιν ἡμῖν ἄγωνται’ 9 
τὰ δὲ παρόντα ὡς ἐνεατώτα καὶ δῆλα ταῖς. πᾶσαν οὗ δια- 
τυποῦνται. ᾿Ιστέον. δὲ, ὅτε ὡς ἡ τοῦ μέλλοντος διατύπω- 

σις ἐν τῇ πραγματικῆ) “μόν ἐμπίσετει" ἄνω δὲ μέρος τὸν 

δ παρεληλυϑότα. φησὶν; ὡς ἔγει τὸ τοῦ. “δημασϑένους! 1o 

2,016 γὰρ ἐπορευόμεϑᾳ εἰς Δελφοὺς, ἐξ ἀνάγκης ἣν δρᾷν 

' ταῦτα πάντα, οἰκίας. χατεσχαμμένας, etym στεριῃρη- 
μένα y! xol ἐφεξῆς. & “Ἐὰν δὲ παντάπασιν" τοῦτο. 

370 γίνεξαι ὅ οταν αἰσχρὸν ü τὸ πεήραγμένον, "καὶ. ὅταν ἀφ᾽ 

40 ἑαυτοῦ ἰσχύῃ ἐν τῇ. διηγήσει. ς Τοῖς ἐπιοῦσιν" 

; τοῖς ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι. τέλους ἢ ἢ τοῖς ἐπιλόγοιρ" ἐν τού- 
΄τοῖς γὰρ τοῖς δυσὶν ἡ διασχευὴ γίνεέαι" μαλισία δὲ do- 

᾿κεῖ περὶ τῶν ἐπιλόγων. ἐνταῦϑα διαλαμβάνειν". ἔνϑα xoi 

Mov. αἰσβαλὴ ἢ ̓ ἐκβολὴ͵ γίνεται, οἷς ἁρμόδια τὰ τῆς δια- 

. 45 σχευῆς a χῶλα: κομματικᾷ" τε, ὄντα, ἐνίοτε δὲ καὶ ἀσύνδετα 

ret πάϑη, χενοῦντα, τὰν χὰρ τῆς κατασχευῆς σχοενοτοῦ, 

| ᾿χαὶ μαχρὰ ἴσιο. dq. 4e i ye πάντως oqneg ἐκ τῆς 
ὑποδιαιρέσεως eig τὸ πρᾶγμα. ἐπάνεισιν" “οἷον εὖ yap 

ἀνδρὸς 1 ἤρα, εἰ γὰρ 1: σοῦ αὐτοῦ ἤρα.. εὐϑὴς ἁψματρέχει 
20 ἐπὶ τὸ ᾿πρᾶγμα" νῦν $i εἰδώλου dc οὕτω xai. x τῆς 

. διατυπώσεως͵ εἰς τὸ πρᾶγμα, αὐτὸ 7 ἐπάνοδος. γένεται" 

“μετὰ. 14. [γὰρ τὸ εἰπεῖν" 'τριαχασίους ἐθύσατε᾽ ̓ᾧς ἱερεῖα, 
ὡς σφάγια, ὠμῶς χαὶ ἀνηλεῶς, ἐπανατρέχει ἐπὶ τὸ πρᾶ- 

γμᾳ, τούτους. ἐδϑύσατε,. ῥιεφϑείρατε͵ τὸν ἀριϑμὰν. ὑμῶν 
45. τὸν ἐπαινούμενον. 7. Ταυτολογεῖ δέ ἐ" τουτέστι ὧσ- 

πϑρ ὁμοίως ἢ. ὑποδιαιρέσει ἐκ τῆς διασχενης εἰσ τὸ πρᾶ- 

γμα ἐπανεῤχόμεϑα" «οὕτω καὶ «ἐκ. τῆς" τῶν «χωρίὼν ἄγω- 
"γῆς eig αὑτὸ nl: τὸ πρᾶγμα indviper^ dori δὲ - χωρί- 
ey yup τὸ" ἐξ ὁμοίων᾽ Ἰστοριῶν. εἰς ἀνατροϊτὴν 43] ἔλεγ- 

50 o zo τῶν γῦν᾽ διασκευαξὸμένων λαμβαϑόμενον" “οἷονδ ἀνπέ- 
—— * eoo 

09: Par! γένωνται. 40 De- ὯΝ leg. P. δ61.. ^ 11 AN. 

ἐποιοῦσιν.. — $2. Par. ἐστίν. - AS εἰ ykp σοῦ -αὐναῦ" ἢ ἦρα manu 
seriori in Tar, inscriptum 'est. " ^44 Ofr. τίνα. dc , 
4s . —F 24 zu LL 
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xrtucu ὑμῶν xol ̓βάσιλεὺς τριακοσίους, ἐν. Πύλῳ" ἀλλ᾽ 

οὐκ ἔϑυσεν" εἶτα ἡ. ἐπάνοδος" ὑμεῖς δὲ παρεστήσασϑε, 
τριακοσίουρ. ΝΞ ΝΞ Stu 

* N , 1. 2 
1 . . L3 ν 

» . [2 d « Y 

ΤΌΜΟΣ TETAPTOZ-. 

Περὶ σχημάτων τοῦ λόγου, ΕΝ 55. 

᾿Επεὶ οὖν καὶ egi τῶν -ἐπιχειρημάτων xal περὶ τῶν ἐργασιῶν καὶ ̓ 

σετερὺ τῶν ἐνθυμημάτων τῆς εὑρέσεως πάντα εἰς τέλος πεπλήρωται. 

: ᾿ καὶ τὰ λοιπά. ^C 70e “ " ΄ 

Μινημονεύσας ἐν τῷ τρίτῳ. τόμῳ περὶ. “προκατασκευῆς, 
xat βιαίου, , εἶτα περὶ. κεφαλαίων εἰσαγωγῆς καὶ τῶν àÀ- 40 
λων, νῦν περὲ τῶν σχημάτων βούλεται λέγειν" πλὴν mph. d 

ToU στρογγύλου σχήματος οὐδαμοῦ διαλαμβάνει". εἰπὼν ὦ 
γὰρ ὅτι τὰ πολιτικὰ ἐκφέρεσϑαι δεῖ πάντα ἐμϑυμήματα τ 
στρογγύλως κατὰ τὴν σί γάρισιν, οὕτω γὰρ δριμύτητος 
πλείονος δόξαν ἀποφέρονται, ἢ εἴ τις αὐτὰ ἁπλώσοι * $$ 
τῷ λόχῳ ἡπλωμένῳ παραδείγματι ἐχρήσατο καὶ οὐ 
στρογγύλῳ, ὁποίῳ δεῖ κεχρῆσϑαι ἐν τοῖο πολιτικοῖς. «t. 

τίαν μόνον. προβαλλόμενος τὴν τοῦ “Δημοσϑένους ΝΣ 
σιν" ὡς. αὐτοῦ ἐν τῷ πολιτικῷ ἐπιχειρήματι. ἡπλωμένφ᾽ 

ey ματι χρησαμένου. καὶ ow στρογγύλῳ:. ἴσως * οὖν ὡς 20- 

φιλοσύντόμος: τὸ ἡπλωμένον 3 διδάξας; τὸ ἐναντίον αὖ-. 

τοῦ νοεῖν ἡμᾶς οἴασεν, ὕπερ οὐκ. ἔστι. σαφοῦς διδασκα-. 

Mog don ̓τρίνυν στρογγύλον λόγος σύντομος ἐξ yn... 

σεὼς ἢ -συγκρίσεορ᾽ σὑμπλεχόμενος. μετὰ δριμύτητὸς ἐλέγ-" 

γων τὸν ἐναντίον" ὡς τὸ, ὥσπερ γὰρ ̂  κεἴ τις ἐκείνων. 2)δ᾽ 

ἑάλω, o) τάδ᾽ οὐχ ἂν ἔγραψας" οὕτῷς ἂν σὺ νῦν de. 
tee, ἄλλος oU γράψει... β΄. ΤῊ τάξει δὲ ἐνταῦϑα"" 

x 

4 Ald, ἁπλώσει. Par. ̓ ἁπλώσοι. 2 Por. ἴσος. E Ald, — 

prAeusvo». 4 Margo exempl. Par, inserit à». 

27.. ^ 

à . 
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δέον γὰρ ϑεῖναε τὸ ἐπιχείρημα, εἶτα τὴν ἐργασίαν, εἶτα 
| φὸ ἐνθύμημα, προὔϑηκε μὲν τὸ ἐνθύμημα, ἐπήγαγε δὲ 
τὸ ἐπιχείρημα καὶ τὴν ἐργασίαν αὑτοῦ" καὶ αὕτως ἧἥπλω- 

- 6e τὸν λόγον" -εἶτα συστρέψας curi yog αὐτὸν δι 

δ ἑτέρου ἐνθυμήματος" πλὴν ἰστέον ὡς εἰ χαὶ τῶν nnhe- 
μένων εἶναι“ τοῦτό φησι τὸ τοῦ Δημοσϑένους παράδεν- 
γμα, ἀλλὰ τῷ τελευταίῳ ἐνθυμήματι συνέστραπται ! 

n "στρογγύλον ἐγένετο. E D 

e. . . E Περὶ ἀντιϑέτου. 

40 — ἐστι σχῆμα λόγος διπλασιάζαν πάντα τὸν . ὑποκείμενον 

ψοῦν τοῦτον τὸν τρόπον" καὶ τὰ λοιπά, 

- Διπλασιάξει τὸν γοῦν τὸ ἀντίθετον ἢ ὡς δὶς τὸ ὑπο- 
| xelpavoy λέγον" ἢ ὡς μὴ μῴνον τὸ ὃν λέγον, ἀλλὰ χαὶ 

«tà μὴ ὃν ἀναπλάτζον " 8. E id δέ" ivrovÓo yop 

15 τὸ «μὲν * ἀντίϑετον. δι ὀχτὼ κώλων "ἐχφέρεταε" τὸ δὲ 

.. ἧποκείμενον δι᾽ ἑπτά" περιοδικῶς δὲ ἐκφερόμενα ἑκάτερα 

, ἑνὶ κώλῳ ἐκφέρεται» "n Kal τοί γε παντός" εἰ πε- 
' ριττή ἐστιν ἢ μία πρόταδις , τίς λοιπὸν 7 TOU MAS 

τ" TOV χρεία, ἢ πῶς ἀναγκαῖον γομίζεται; xal φαμεν," 

40 ἐξ ὑποθέσεως λαμβάνει ταύτημι, ἀλλ᾽ οὐκ ἀπο αίνειο 

- slvat τὸ μὴ ὃν ὡς ὄν" xci ἄλλως ἐν ἑνὶ καὶ τῷ αὐτῷ 

. 271 σχήματι διδάσχδι τί τὲ χρὴ ποιξῖν τοῦ. “προχριμένου ὑπ- 

ἄρχοντος, καὶ τί τοῦ ἀντικειμένου αὑτῷ τῷ πτῖν. ὑπάρ- 

- χοντι" pa δέ gut, ὅτι οὗ. TO xa ὑπόϑεσιν τοῦ. ἀν- 

' 25 τιϑέτου περιττὸν ὀἶναν “Ἑρμογένης φησίν" 7 * χὰρ ἂν 
- ἐχλελοιπὸς. τὸ ἐξ ὑποϑέσεως , οὐδὲ τὰ. ἀγείϑετον 3, 7» δχῆ- 

μα" ἀλλ᾽ αὐτό. φησι τὸ ὑποκείμενον τὸ ὕστερον ἐπαγό- 

μενον, * διὸ καί φησι" ποιεῖ δὲ τὰ αὐτὸ δοχεῖν ἀνα)- 

5. Ald. συνέστρεψε. Par. συνέστραπται: 

4 μὲν Ald. om., recepi £X Par." .. 3 na φασὶν, μέ. Par. 

φαμέν, ὅ Margo exempl, Par. 5; ,,. 4 ὕότερον ἐπαγόμενον 

- 

ἊΝ 
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χαῖον εἶναι καὶ dbi. ra Koi ze ἐνταῦϑα! τοῦ- 

τό ἐστι τὸ κατὰ φύσιν" »»ἐπεὶ 6 δὲ περὶ ὧν πολλάχις.““ 

τὸ δὲ ἀντίϑετόν ἐστι τὸ 7 „e μὲν. περὶ χαιγοῦ τινος 
πράγματος.“ ἔξ. Τοῦ τὸ γὰρ δὲ μὲν 8 ἀντίϑετον" 
καλῶς διοργανοῦται xol ἐπιτρέχει" καὶ εἰς διάφορα 
πνεύματα μετατίϑεται τὸ ἀντίϑετον σχῆμα᾽ ἡνίχα 

τοῖς σὺναπτιχοῖς. καὶ παρασυναπτιχοῖς συνδεῖται xat συμ- 

πλέχεται" τὸ ̓'δὲ ἐναντίον ἐκ τῆς λεγομένης ἄρσεως xal? 

ϑέσεως , εἴτουν ** ἄρσεωφ καὶ συμπλοχῆς κοσμεῖται. ἄχ. 

ς΄. Τὸ δὲ ἐναντίοι ἀναστρέφει" ἐν μὲν. 7ὰρ. τῷ 
ἀντιϑέτῳ Φίλιππον ἔλεγε πονεῖν χαὶ nativas τοῖς πρά- 

γμασιν, ᾿41ϑηναίους δὲ πάσχειν τὴν ὑπ᾽ ἐχείνου κάκω- 

σιν. ** ἐν δὲ τῷ ἐναντίῳ ᾿Δϑηναίους μέν φησι δρᾷν, 
Φίλιππον: δὲ τὴν ἐξ αὐτῶν 1" πάσχειν ἥτταν.΄, 

3 
- 

Περτ- περιόδου, 

H δὲ περίοδος, oy is ἱὑποπίπεοι σχήματι * καὶ τὰ λοιπά, | 

Ἐνϑύμημα. : ἐστιν εἰκότως. διεσπαρμένων. συλλογὴ. 
ἥτου συναγωγὴ πρὸς ἄλληλα, 3 συλλογισμὸς καταλείπων ̓  
τοῖς ἀκούουσι λογισμὸν, πρὸς ἣν σὺ βούλει τελευτήν.3 

Ald. post ποιεῖ δὲ τὸ αὐτὸ δοκεῖν. ponit; Par. post ὑποκείμενον 
10. 5 τὸ Ald. om. est in Par. - 6 Par. ἐπειδὴ δέ, Demosth, ! 
Pbil. I. init. 7.10 Ald. om. est in Par. .8 εἴ μὲν Par. om. 

— TT. VII. y. 4. σημείωσαν ὅτι καλῶς. 9 T. VII, τὸ καί. 
T. VII. ἤτοι ἀναὶρέσεως [Ven. ἀναϊρευνήσεως. 41 Yen. adi: 

ἀναστρέφεται TO πρᾶγμα ἀπὸ. τῶν δρώντων sig τοὺς πάσχοντας» 
καὶ ἔμπαλιν.“ 12 T. VII. δούλωσιγ. 13 T. VII. ἐκείνων πάσχ.- 
καταδυναστείαν, . ΕΣ ΄ 
, 1 TVIL f. 2 T. VII. addit: ἢ ἀπόδειξις διὰ λόγου ἐν 
ᾧ τεϑέντων τινῶν μερῶν ὁμολογουμένων τοῖς ἀντιδίκοις, τῷ φεύγον-" 

τι ἢ τῷ διώκοντι, [Ven. τῷ φ. ἢ τῷ διώκ. om.] ἕτερόν τι τῶν κει- 
μένων ὑποθέσεων [ Ven. “ὗποϑ. om.] τὸ ἀμφισβητούμενον" [Ven.. 
add, γὰρ]. polvera. ἀποδελργμένν, ἢ 7 ἀποδείκνυται, 

- 
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σχήματα δὰ τῶν ἐνθυμημάτων, xc τρόποι διέμξε" γγὼ- 
μιχὸν, ? συλλογιστικὸν, δεικτικὸν, ἐλεγκτιχὸν, παραδει- 
γματιχόν" ᾿καὶ γνωμικὸν * μέν ἔστιν ἀπόφανσις 3 περὶ 
τῶν χαϑόλου, διδαάσχουσα, ὁποῖα ἐστι τὰ. πράγματα, ἢ" 

p ὁποῖα δεῖ εἶναι, δίχαια ἢ συμφέροντα ἄνευ ὡρισμένων 

“ονομάτων" αἱ γὰρ 7 ἐν ταῖς ὡρεσμέναις. τέχναις (ἀπο- 
φάνσεις οὗ, γνῶμαι" οἷον σημεῖόν ἔστιν ? οὗ μέρος οὐ- 
δὲν; xol δὶς δύο τέσσαρα" ἀλλ᾽ ὅσα περὶ τῶν κοινῶν 
ἐννοιῶν, γνωμ οτυποῦμεν τοῦ δικαίου καὶ τοῦ συμφέρον. 

40τος, καὶ ? ὅσα ὀὐδεμιᾶς τέχνης ἀφωρισμένα ' X9 οἷον 
, € πρᾶττε. τὰ φίλων δ᾽ οὐδὲν, i» τις δυστυχῆ. 5 

xol τὸ ,,τὸ γὰρ εὖ πράττειν παρὰ τὴν ἀξίαν ἀφορμὴ 
τοῦ χαχῶς φρονεῖν τοῖς ἀνθήτοις γίνεται. € 12 καῦτα μὲν 

5 Onoía ἐστι. σημαίνειν 35 τὰ πράγματα" ὁποῖα δὲ δεῖ εἶ- 
45 ναι, ὡς τοῦτο, 14 ἢ γὰρ χαλῶς ζὴν ἢ καλῶς τεϑνηχέ- 

γαι τὸν εὐγενῆ χρή" συλλογιστικὸν δέ" οἷον οἱ δόξης ὀρε- 

^ - γόμενου πάντα πόνον ὑπομένειν ἀξιοῦσιν. ὑπὲρ τοῦ μη- 

5 T. VIL. συλλ, γνωμικόν. 4 Ald. γνωμονιχόν. T. VII. j»e- 

μικόν. Seh. min, αὕτη γνώμη περιόδου" ἐνθυμηματικαὶ δὲ oi Ey. 

αἰ δέ dor, yvojuxi, ἔμαϑες καὶ ἐν τῇ γνώμῃ τῶν προγυμνασμάτων. 

5 T. VII. ἀπόφασιν. Omnes Codd, et Ald. ἀφύφασ. et 1]. 7. ἀπο- 

φάσεις. SCr. ἀποφάνσ. 6 ἢ Par. om, 7 Mon. 8. ἐν ταῖς γὰρ 

ὧρ. τι ἀπόφασις, sine oí. 8 ἐστιν T. VII. om, — pro οὗ ha- 

bet oj. 9 Mon. 8. μὴ ὅσα μηδαμῆ vig». 410 Ald. ἀφορισμέ- 

“ΝΣ tb. . 
ptt, 41 Ald, δυστυχεῖ. Par. ἢν» τις δυστυχῆς.Ξ — T.VII. τι 

δυστυχῆς. Eur. Phoen. 444, et Dem, Ol. f. p.16. 12 T. VII 

addit: καὶ πάλιν, οὐδὲ γὰρ οἷόν τε τοὺς ἐπ᾽ εὐσεβείᾳ διαφέροντας 

μὴ καὶ κινδυνεύειν αἱρεῖσϑαι τῆς͵ εὐσεβείας ἕνεκα" πᾶσε γὰρ τοῖ; 

ἐπ᾿ εὐσεβείᾳ διαφέρουσι καὶ. τὸ κινδυνεύειν καὶ “ϑέλειν ὑπὲρ τοῦ 

μένειν ὁμοίους ἀναγκαῖόν τι γίνεέαι. |. 15 σημαίνει Ven, om. 

' 44 T. VII. add: εἰ χὰρ ἀϑανάτου δόξης τυχεῖν, ὦ ἄνδρες, ps 

ψαΐοι, ἐθέλετε, ze πᾶν ὑμᾶς ὑπὲρ τὴς εὐσεβείας παϑεῖν,. ἢ προ- 

ὄσϑαι ταῦτα φαῦλά τινα φοβηϑώτας καὶ πρό σζαιρα " ταῦτα pi 

τὰ γνωμικὰ , συλλογιστικὰ δὲ . 
e 
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δὲν τῆς εὐδοδίας διαφϑεῖραι: εἰ δὲ καὶ: iy, LU ὦ v-. 

9ete. AO qvaiov, πάντων μάλιστα TOU τοιούτου 35 μέλει " 

τίνος ἕνεχα 17 τοὺς ὑπὲρ τιμῆς κινδύνους ὑχνεῖτε" συλλο- | 

γιστικὸν δὲ λέγεται, Ort ἀπὸ τοῦ καϑόλου 19 τὰ μερικὸν᾽ 
᾿ συνελογίσατο" 'δειχτεκὸν δὲ οὕτως" οἱ νέοι φιλόδωροι" ἀλ- 

λὰ μὴν καὶ GU. μέορ" φιλόδωρος ὥρα εἶ" ἐλεγχτὶκὰ 89 δὲ 6 

, οἷον ἄτοπον γὰρ 39 ὁμολογεῖν μὲν περὶ πλείστου στοιεξῖ- ᾿ς 

ὄϑαι τὴν εὐδοξίαν" τοὺς δὲ ὑπὲρ τῆς δόξης πόνους ὀκνεῖν ?* 

ὑφίστασθαι" γίνεται δὲ τὸ ἐλεγχτικὸν ἐκ δύο ἐναντίων. 2: 

ἀλλήλοις συγκειμένων xc ἀνομολόγων πρὸς ἄλληλα, ὥσ- ᾿ 
περ τὸ δεικτικὸν ἐξ ὁμοίων xol ἀχολούϑων" οἷον ὥσπερ 10 

οὗ πρόγονοι πάντα ?* ἐτόλμων ἕνεκα τιμῆς, οὕτω ?* xol ᾿ 
ἡμὰς πρόσήχει μὴ λείπεσϑαι τῆς ἐκείνων ἀρετῆς" παρά- 
'δειγματικὸν δὲ, ὅταν πρὸς τῷ ἐνθυμήματι, παράδειγμά 

τι λαμβάνῃ, ἐπειδὰν 3" τὸ. ἐνθύμημα ἀγνοῆται, καὶ δέῃ 

διὰ 326 γνωρίμου. διηγήσεως πιστὸν αὑτὸ γενέσϑαι". 27 ὡς 15 
Εὐριπίδης μετὰ τὸ εἰπεῖν τὸ ἐνθύμημα τὸ, ᾿ | 

45 Ven. jui. 16 T. VIL. τὸ τοιοῦτον. tum Ald. μέλλεις 

17 T.VH. ἕνεκεν, 418 T. VIL. τὸν ἴδιον εἰπὼν συνελογισάμην, 

οἷόν io: τὸ κατὰ παντὸς καὶ ἀπὸ τῶν πρώτων. τὰ μέρη" εἰ δὲ £y. 

αλλάξας οὕτως εἴποις, χρὴ [Ven. οἷον aei) ὑμᾶς, ὦ ᾿Αϑηραῖοι, 

τοὺς ὑπὲρ τῆς τιμῆς πόγους αἱρεῖσθαι," οἱ γὰρ ἀϑανάτου δόξης ógt- 

€ 

γόμενοι, καὶ τὰ ἑξης, σὐνελαγίσω καὶ οὕτως [Ven- σύνελ. δὲ ἀπὸ 

40v], ἀπὸ τοῦ ἐν ὅλῳ τὰ ἴδιον inl τὸ καϑόλου ἀγαγών" δεικτικὸν δέ, ̓ 

49 T. VII. ἐλεγατικόν. 20 γὰρ T. ΝῊ. om. 21 T. VII. Xü- 

τοχνεῖν. 2} T. VIL ἐναντίον. . 25 Ven. ἕν. τιμῆς πάντα ét. 

24 T. VII. οὕτως xoi ur. 25 T. VII. ài». 26 Mon. g. 

xat. — 27 T. VII. οἷον" Οὖκ ἔστιν ἔπος, οὐδὲ πάϑος οὔτ᾽ [πάϑος 

οὔτε Mon. et Par. om., habet Ven] συμφορὰ ϑεήλατος » ἧς. οὐκ ἂν 

ἄραιτ" ἄχϑος ἀνθρώπου φύσις, δ γὰρ. μακάριος — — Τάνταλος 

᾿ κεφαλῆς [κεφαλῆς Mon. om.] ὑπερτέλλοντα. δειμαίνων πέτρον ἀέρι 

ποτάται xa, τίνει [Ven. τεένει. Mon. 8. rye] ταύτην δίκην" μετὰ 

"γὰρ τὸ ᾿ ἐνθύμημα τὸ κατὰ ὦ [τὸ κατὰ Τάνταλον — — — ὀϑύμημα | 
L 
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Obx' ἔστιν οὐδὲν 28 δεινὸν ὧδ᾽ εἰπεῖν ὕπορ 

. wai 39 ἑξῆς ἐπάγει τὸ 39 παράδειγμα. 
70 yàg μακάριος, κοὺχ ὀνειδίζω τύζαρ. - 

^ Μιὰς πεφυκὼς, ὡς λέγουσι, , Távralog. 

b καὶ τὰ ἑξῆς" ἔστε δὲ χαὶ ἀναστρέψαντα, ὡς d τῶν 
- συλλογιστικῶν, πρῶτον ϑεῖναι τὸ παράδειγμα" 31 οἷον 

εἰ μὴ καὶ τοὺς τὰ μηχανήματα ἐφιστάντας᾽ εἰρήνην 

ἄγειν φήσετξ, ἕως ἂν évra τοῖς τείχεσιν ἤδη 32 προῦσ- 
| ἀγάγωσι" 93 roro γὰρ εἰπὼν τὸ ἐνθύμημῳ ἐπήνεγκεν" 

..40 ἃ γὰρ οἷς ἂν ἐγὼ ληφϑείην, καὶ τὰ ἑξῆς- β΄ Ἰστέον 
v δέ' ἰσοδχελὴς καὶ ἰσόπλευρας 84 ἡ ἀπὸ τεσσάρων κώλων" 

.. olov ἐν μὲν γὰρ τῷ γράψαι 35 xgl ἑξῆς" τὰ γὰρ δύο 
372 χῶώλα τὰ ἀποδοτιχὰ σχῆμα ποδῶν ἔχουσιν εἴτουν queda" 

πλευρῶν ó?- τόπον ἐπέχουσι τὰ. πρῶτα δύο τὰ "5 τῆς προτα- 

—€- 

ὡς Mon, om.] Τάνταλον ἐπάγει παράδειγμα" ἔστι δὲ καὶ ἄναστρέ- 

yevta, ο 28 οὐδὲν Par. 2977. am. — Eur. Or. 1—7, 19 

Margo erempl "Par. τὰ e. 90 τὸ ex Per, recepi, ΑἸ, om. 

$1 ΤΟΙ. εἶτα ἐπαγαγεῖν τὸ ἐνθύμημα, ὡς ἔχει τὸ Anuood eyixbr, 

εἰ μὴ. καὶ [Phil. HII, P. 115, . 32 Par, 2977, ἤδη Toig riy. 

$3. Ald, πρασάγωσι, Par, “εροσαγάγωσι, T. VII. προσαγάγητε, all 
οὗ φήσετε, ὃ γὰρ οἷς ἂν ἐγὼ ληφϑείην, ταῦτα πράττων καὶ κατα- 

᾿σκευαζόμενος, αὗτος ἐμοὶ πολὲμεῖ καὶ ἑξῆς. (Mon. ἑξῆς om. Ven. 

᾿τὰ Enc] Addo Sch, min. ἐγθυμηματική ἐστιν αὕτη ἣ περίοδος, 

Ὧν, QU» éxsivoc* ᾿Ολυνϑιακοῦ λόγου. δευτέρου. Τοῖς ὑπὲρ 

αὐτοῦ πεπολιτευμένοις, ᾿Εγϑυμηματική.. Τοῖς πρὰς χάριν 

. αὐτοῦ πολιτενομένοις. καὶ ἃ βούλεται ποιοῦσιν, ὄφεΐλεε χάριτας καὶ 

, εὐεργεσίας, οἷς. γὰρ οὖσι y* κατὰ Φιλίππου λάγος πρῶτος. "Er 

ϑυμηματική. Ὅν $ τύχη" €» τῷ περὶ ταῦ στεφάνου. Kasa- 

δρὸ μήν" ἐλεγκτική. 'Tuiy ἐδεῖναι" ἀφείλετο à ἀπὸ κοινοῦ. Tai- 

της τὸ σχῆμα" τὴς ἀποδεικτικῇς * . Εἶτ᾽ ἃ Φίλιππος εἰς 

τὸν λόγον τὸν. περὶ τῶν ἐν Χεῤῥονήσῳ: Οὐκ αἴσχύνεσϑε., ἐκ 
, ταῦ παρᾳπρεσβείας. NU» δὲ ἃ μὲν" ἐν τῷ παραπρεσβείας, ($i 

Est in Par. 2977. 55 Par. 2977, add.: μηδένα εἶναι ἀτεϊῆ, 

τοὺς ἔχοντας ἀφείλετο τὴν ἀτέλειαν, ἐν. δὲ τῷ προσγρᾶψαι, μηδὲ τὸ 

λοιπὸν ἐξεῖναι δοῦναι ὑμᾶς, τὸ δοῦναι ἡμῖν ἐξεῖναι. '$6 Mon, si 
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σεως" tÓvro δὲ τὸ" σχῆμα xoi τετράπλευρον λέγεται" 37 
συντομωτέρα δὲ ἐν τῇ ἀποδόσει περίοδος ἢ 7 δυσὶ μὲν κώ.- 
λοις ἀπαρτίζουσα-τὴν πρότασιν, ἑνὶ δὲ τὴν. ἀπόδοσιν. 33 
γ΄. 0 μᾶλλον ἐχπλήττει" τοῦτο λέγει ὅτι ὑπαλλαττύμε- 
τον τό νόημα καὶ μεταποιούμενον 35 καὶ δοκοῦν ἴδιον καὶ s 
αὐτοσχέδιον τοῦ προφέροντος πλέον ἐπαινεῖται xol ϑαυ- -. 
μιάξεται":7 4 ἐκείνῃ 4o. αὑτῇ τῇ τῶν ἀρχαίων γραφῇ ἀναλ--. 

λοιώτως. ἐξενηνεγμένον. | 

Ἔχϑεσις τῶν σχημάτων τῆς πολλάκις, μὲν ἀναστῇεφο: | 
“μένης περιόδου, μηδὲ ἅπαξ δὲ χιὰζομένηθιν ... 40 

CE μὲν ** γὰρ τῷ γράψαι μηδένα εἶναι ἀτελῆ. Τοὺς 
«ἔχοντας ἀφείλετο ἀτέλειαν. à 

Ev δὲ τῷ προσγράψαι μηδὲ τὸ λοιπὸν ἔμεναι T: 
ὑμᾷς, Τὸ δοῦναι ὑμῖν van... C. " d 

"Ev uiv yao τῷ προσγράψαι μηδὲ τὸ ̓λοιπὸν HL 15. 
vcer δοῦναί Uds, To δοῦναι ὑμῖν ἐξεῖναι. . 

om. 57 Par. 2977.. —* καὶ ἐπὶ γραφῆς καὶ ̓ἐπὶ οἰκοδομὴ ᾿ 
μάτων" τοιαύτη δὲ κἀκείνη ἢ περίοδος. ἣ χιαζομένη" ὃ μὲν yàg di . 

λισεπος , ὅσῳ πλείονα ὑπὲρ τὴν ἀξίαν. 38 Par. 2977. add,: ὡς “΄᾽ 

τό. ὧν οὖν. ἐκεῖνος" ul» - ὀφείλει τοῖς ὑπὲρ αὐτοῦ πέπολιτευμένοις χά- 

e», iui» δὲ δέον δίνην λαβεῖν » τούτων oUyi »ὔν δρῶ τὸν καιρὸν. 

τοῦ λέγοι» (Οἱ, II, p. 49.2. .39 Ald, ὑπονοούμενον. Par. 2918. 
et 2977. μεταποιδύβενον. 40 Par. 2977. ἐχείναις αὑταὶς va. 

[Ald. et Par. 2977. ἀναλλοιότως] ταῖς γραφαῖς τῶν ἀρχ. cteym. 

ὧς xiv καὶ ὑμεῖς ἐν- τῇ διδασκαλίᾳ ποιοῦμεν xal 7φάφοβεν. EET 
Ἔν μὲν γὰρ τῷ γράψαι sqq. usque ad ὃ μὲν Loorom τετραχῶς 
(exelus.) ia schema. r&dacta: exhibet Par... 

Ἔν μὲν γὰρ τῷ γρά- Τοὺς ἔχοντας P δὲ τῷ προσγρά- τὸ δοῦ T": 
Vo. 

Ἐν μὲν τῷ προσ- τὸ δοῦναι "Ey Pis τῷ b 7ράψαις τοὺς E ἔχοντας. 
ὶ γράψαι. ᾿ 
"Ev μὲν γὰρ τῷ γρά- Καὶ ἐν τῷ προσ- Καὶ τοὺς ἔχοντας. Καὶ τὸ δοῦναι. 
᾿ ψαι.- γράψαι, ᾿ “ΕΝ 
Καλτοὺς $ ἔχοντας | Kài τὸ δοῦναν, Ἔν τῷ γάψωι. Ku & τῷ 

προσγράψαι, 

1 
- " . 

— — — - - —— 
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AER δὲ τῷ γράψαι μηδένα. εἶναι ἀεελῇ, TOU ἔχοντας 
ἀφεῖλεν τὴν ἀτέλειαν. 

D MV piv yog τῷ γράψαι, μηδένα εἶναι ἀτελῆ, x xal ἐν 

| τῷ προσγράψαι “μηδὲ τὸ λοιπὸν ἐξεῖναι δοῦναι ὑμᾶς. " Καὶ 
δ τοὺς ἔχοντας ἀφείλεξο τὴν ἀτέλειαν καὶ τὸ δοῦναι ὑμῖν 
ἐξεῖναι. τς 

. (Καὶ τοὺς ἔχοντας ἀφείλετο, dry. καὶ τὸ δοῦναι 
ὑμῖν ἐξεῖναι e 

Ἔν τῷ γράψαι μηδένα εἶναι p xoi ἐν τῷ προσ- 

10 γράψαι μηδὲ τὸ λοιπὸν dela δοῦναι ὑμᾶς. 

Ὃ μὲν οὖν Ἑρμογένης. τετραχῶς οὕτως ταύτην φησὶ 

| ποιχίλλεσθαι" 42 ἡμεῖς “δὲ καὶ ἄλλας προσεξεύρομεν réo- 

gagag ἀναστρεφομένων τῶν προτέρων xo* ἀϑαποδι- 

ὑμὸν ἐκ τοῦ τέλους εἷς τὴν ἀρχήν. 

45 Τό τε γὰρ δοῦναν — Ἔν τῷ προσγράψὰάι — Kai 

C ποὺς &yovtag . —'Ey 'τῷ γράψαι. 

Τούς τε γὰρ ἔχοντας — Ἔν "τῷ γράψαϊ --- | Koi τὸ 

δοῦναι — Ἔν τῷ. προσγράψαι. — 

T τε γὰρ ̓ δοῦναι --- «Καὶ τοὺς ἔχοντας - -- Ἔν τῷ 

20 προσγράψαι — Καὶ iy τῷ. γράψαι.. 

Ἔν. τὸ γὰρ τῷ, προσγράψαι . — Καὶ ἐν τῷ γράψαι-- 

. "Koi. τὸ δοῦναι — Καὶ τοὺς, ἔχοντας. 
— 

. Ἔχϑεσιρ᾽ τῆς χιαζομένης περιόδου πρὸς 'τὸ πολλάκις 

u ἀναστρέφεσθαι. ' 

25. Ὅ μὲν. γάρ Φίλιππος ὅσῳ πλείονά — Τοσούτῳ ϑαυ- 

'“μμαστότέρος«᾽ 
Ὑμεῖς δὲ; ὅσον" χεῖρον. — Τοσούτῳ πλείονα. 

Ὅσῳ. μὲν. yàp. ὃ Φίλιππος, πλείονα - — ἸΤοσούτῳ 

σλδίονα- 

δ᾽ Ὅσῳ δὲ ὑμεῖς, χεῖρον. — | γοδούτῳ ϑαὺύμαστότερος. 

᾿ς Ὑμεῖς μὲν γὰρ 000 χεῖρον. — Τοσούτῳ. πλείονα. 

Φ 

^ 

4 Ald, ποικίλεσθαι.. 
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*0. δὲ Φίλιππος od : πλείονα - — TocoUre ϑαυμα- 
στότερος.. ΝΕ US - 

Ὅσῳ μὲν γὰρ ὑμεῖς χεῖρον — Τυσούτῳ ϑαυμαστότερος, 

Ὅσῳ. δὲ 6 Φίλιππος "πλείονά — Τοσούτῳ ὑμεῖς « 

πλείονα: | a 5 

Ὅσῳ μὲν γὰρ Φίλισιπος πλείονα, , ὑμεῖς δὲ χεῖρον — | 
Τοσούτῳ ἐκεῖνος μὲν ϑαυμαστότερος, ὑμεῖς δὲ πλείονα. 

“Ὅσῳ μὲν γὰρ ὃ Φίλιππος πλείονα; ὑμεῖς δὲ γεῖρον 
«--- Τοσούτῳ ὑμεῖς μὲν πλείονα, ἐχεῖνος δὲ ϑαυμαστότερος. 

Ὅσῳ μὲν γὰρ ὑμεῖς χεῖρον, ἃ δὲ Φίλιππος ὅσῳ 10 
στλείονα — ἸΤοσούτῳ ἐκεῖνος μὲν “ουμαστότερρς ; ὑμεῖς͵. 
δὲ πλείονα. ' 

Ὅσῳ μὲν γὰρ ὑμεῖς χεῖρον, 6 δὲ Φίλιππος ὃ ὅσῳ nsi. 
ονα — Τοσούτῳ ὑμεῖς μὲν πλείονα, ἐκεῖνος δὲ ϑαυμα- | 

στότερος. — 45 . 
: Tocovro uiv yaQ ὑμεῖς πλείονα. — “Ὅσῳ χεῖρον. | 
 Tocoíto δὲ ὁ Φίλιππος ϑαυμαστότερος — Ὅσῳ . 

πλείονα ὑπὲρ τήν. 0 | 

. Τοσούτῳ μὲν γὰρ ὁ Φίλιππος ϑαυμαστότερος — - 
“Ὅσῳ ὑμεῖς χεῖρον. | 

Τοσούτῳ δὲ ὑμεῖς πλείονα --- Ὅσῳ Φίλιππος πλείονα ,/ 
ὑπὲρ τήν. ᾿ 

Τοσούέῳ. μὲν γὰρ ὃ ̓ῴιλιππος. ϑαυμαστύτερος -- 
“Ὅσῳ πλείονα ὑπὲρ τήν. 

^ Τοσούτῳ δὲ ὑμεῖς πλείονα — Ὅσῳ χεῖρον. 
Τοσούτῳ μὲν γὰρ ὑμεῖς. πλείονα. — Ὅσῳ 0 Φίλιπ- 

πος πλείονα ὑπὲρ τήν. ᾿ 
- Ζοσούτῳ. δὲ ὁ Φίλιππος ϑαυμαστότερος — Ὅσῳ i ὗς. 

μεῖς χεῖρον. | TEE 
Τοσοὐτῷῳ μὲν γὰρ ὑμεῖς πλείονα, ὃ δὲ Φίλιππος. ϑαυ- 50 

μαστότερος — Üao ὑμεῖς μὲν χεῖρον, 0 δὲ Φίλιππος πλείονα. 
." Τοσούτῳ μὲν γὰρ 0 Φίλιππος ϑαυμαότότερος, ὑμεῖς 

δὲ πλείόνα, — Ὅσῳ ὑμεῖς plv χεῖρον, ἐκεῖνος δὲ πλείονα. 

20 

25 

Li 
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᾿ Τοσούτῳ μὲν γὰρ ὑμεῖς πλείονα , ὃ δὲ Φίλιππος ϑαυ- 
. μαστόξερος -- Ὅσῳ o μὲν Φίλεππρς πλείονα, ὑμεῖς δὲ 

χεῖρον. 
Τοσούτῳ μὲν γὰρ ὃ Φίλιππος. ϑαυμαστότερος, ὑμεῖς δὲ 

ὅ πλείονα — Ὅσῳ ἐκεῖνος πλείονα, ὑμεῖς δὲ χεῖροκ. 

| ΟΝΕερὶ πνεύματος. 

ἽΔ τοίνυν τὸν μέλλοντα λέγειν τὰ ποῖα τῶν νοημάτων κατὰ πνεῦμα 
ἐβενεχϑήσεται * xl) τὰ λοιπά... ᾿ 

᾿Ἐπρῳωδῷ μετρούμενον" οἱ ἀρχαῖοι Y ἐποίουν στί- 

40 χοὺς δύο μείζους καὶ ἕνα ἐλάττονα" τῶν οὖν μειξόγων τὸν 

πρότερον στροφὴν ἐκάλουν" περὶ 3 τὸν βωμὸν ἐν ταῖς ἕορ- 
ταῖς ἄδοντες αὐτὸν, καὶ * χορεύοντερ". τὸν δὲ δεύτερον 
ἀντίστροφον ἐναλλάξοντες τὴν χορείαν, τὸν δὲ ἐλάττονα 

D ἐπῳδὸν, ἄδοντες αὑτὸν ἑστηκότερ" ̓ ἐδήλου δὲ, ὡς φασιν, 
! 45 ἡ μὲν στροφὴ τὴν τῆς ἀνωτάτω σφαίρας κίνησιν, ἡ δὲ 

' ἀντίστοφος τὴν τῶν πλανωμένων" 7 δὲ ἐπῳδὸς τὼν τῆς 
γῆς ἡρεμίαν., β' H ἐρενενόηται' τουτέστι κατείλη- 
παι τῇ διανοίᾳ τοῦ ἀχούοντος. γ΄. Οἱ δέ φασὲ" καὶ 

, εἰ ἄρα τὸ χόμμα ἐπῳδῷ 'μετρεῖται καὶ τὸ χῶλον ἐπῳδύς 
40 ἔστι, χύμμὰ ἂν xcv xcov. εἴ τὸ αὐτό" ἀλλὰ προηγου- 

μένως μέν ἐστιν εἰπεῖν, ὡς ov τῶν αὐτῶν ἐστιν ἐχαᾳτέρα 

ἡἡ δόξα, εἰ δὲ xol τῶν αὑτῶν ἦν, λέγοιτ᾽ àv χόμμα μὲν 
 ἔπῳδῷ μετρούμενον, τὸ μέγιστον τῶν ἄλλων κόμμα, χῶ- 

* λον ̓ δὲ ἑπῳδὸς εἶναι τὸ ἐλάχίστον τῶν ἄλλων κῶλον" ὥστε 
248 τὸ μέγιστον χόμμα ταὐτὸν εἶναι τῷ ἐλαχίστῳ χώλφ. 

: δ΄. ̓ Ἐλέγχεται δὲ τὸ πνεῦμα" τέσσαρα κατ᾽ ἀρχὰς 
Any; 'élAoto “εἰπεῖν, τί ἐστὶ πρεῦμα,, καὶ πόσα εἴδη αὐτοῦ, 

καὶ πόϑεν γίνεται καὶ πῶς συντίϑεται" ὧν τὰ μὲν πρό. 

τερα δύο ἐδίδαξεν ἐν τῷ εἰπεῖν ,πνεῦμὰ μὲν ovy ἐστιν,“ 

4 Cfr. T. VII. o, 2 Ald. παρά, Compendium scribendi πὸ 

quo utitur Par. eodem iure legi potest περί .$ xoi ex Par. 
recepi, Ald. om. — 
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xol ἐν τῷ s, εἴδη. δὲ πνευμάτων δύο," νυνὶ dà τὸ τρίτὰν 
λέγεις DS χὰρ ἀποφαντικῶς 4 ἄρξῃ," φησὶ, » TOU προ. 
tépou 5) xov, vnogovrixũs δεῖ σε Xcà: τὰ λοιπὰ χῶλα 
περᾶναι, ἄχρις ἂν εἰς ἕτερον βούλει mena μεταδοῦναι' 
εὖτε γὰρ ὑπαλλάξοις᾽ TO σχῆμα “πάντα πάλεν τὰ ixei- & 

γον κῶλα ἢ ̓ἐρωτηματικῶς - προφέρων «ἢ. δεικτιχῶς, "ἢ Tu 

τῶν τοιαύτων" τὸ δὲ τέταρτον ἐφεξῆς ἐρεῖ. iv τῷ συν- - - 
δεῖται δὲ τὸ πνεῦμα. ἐ. Καὶ πάσχει δέ γε" ἢ ἀντὰὲ 
τοῦ πάϑος ἐμφαίνει. ψυχῆς" οἷον ϑυμὸκ τοῦ λέοντος," 
ἢ λύπην ἢ τὰ τοιαῦτα " ἢ ἀγτὶ τοῦ. πᾷδος ἐμποιὰ «Pig 19: 
ἀκούουσι. c. Καὶ Ὅμηρος" OU. καλῶς τέϑεικε τὸ 9 

τοῦ Ὁμήρου" ὃ γὰρ Ὅκπηρος πρώτογ΄ τὴν παραβολὴν͵ τέ- 

ϑειχε, καὶ οὕτω τὰ πράγματα" ἴσως 'δ᾽ “ἄν ἐν ἑξέρῳ τό- 
no ! εὑρεϑείη TL τοιοῦτον κατὰ τὸν΄ Ὅμηρον, 

φιν ΕῚ 

* » A 

. v Mov e 

C. ΝΞ Hei δἰλημμάταν.᾽ E A (Oh 

Ti δὲ διλήμματόν der σχημὰ μὲν λόγου. , δριμύτητοξ δὲ δόξαν ἢ ἔχον" 

"xol ἀλήϑειαν" καὶ τὰ λοιπά, "EE (v 

de δὲ τὰς ἐρωτήφειο' δεῖ γὰρ͵ ̓ἐγαντίας dis 

λαις * εἶναι. καὶ ἀμέσους." ἵνα, κἂν — κὰν μὴ Dg, 
ϑατέραν τῶν δύο ἀπὈχρίνηταὶ" εἰ γὰρ εἶεν ἔμμεσοι, δια- 2 

φεύξεταί" cov ^ τὴν ἐρώτησιν. τὸ μέσον᾽ ἀποκρινάμενος “" 
οἷον «εἶ. ἐρωτήσεις, πότερον 7 mEVIZ OY" ἔγημας ἢ. τῶν, &U- - . 

δαιμόνων, ἀποκριϑήσεται, μηδ᾽ ἑτέραν ἀλλ᾽ αὐξάρχη xs 
xrnutvmv* καὶ μένεῖς ἀχανής". B Hiütig τὰ μέλλονο 
τα’ συνεβούλευσε * δΜημοσϑένης. ἐλέσϑαε.. τοὺς ᾿ γιλίοδξ ὅ 45 
γεχροὺς, οὐ τοὺς δεσχιλίους 3. ἀϊγμαλώτουδ᾽ ancrcivs 
Φίλιππος τοὺς δισχιλίους αἰχμαλώτους, xe Apto eroi vm 

"^ (Q7 QW “Ὁ ἫΝ 

. 

, 4 Ald. Par. ἀποφατικῶς, b. 1. et v. 84. sckipat Amogavi, Cy. 
Par, πρώτου: . 5 Ald. καί. Par.4ó ^ ΕΣ Δ 

1 Ald. et Par. ἀλλήλας. posui ἀλλήλαις. 2 Ex Par. 2977, - 
v. 26. Ald, : νεκρός, ̓  ἃ Par. 2977. MEN nj ΄ E 

M 

δ 4 

^ ; 
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᾿ — Anuocotvnog δημοσίων" χρῆναι οὖν pnm 
νῆς * συγγμρόμρνικῷ , ὅτι ἠγνόουν τὸ μέλλον. γ΄. Ὅταν 

^ τῶν ἐρωτήσεών: δεῖ γὰρ πρὸς ἑκατέραν τῶν ἔχ τῆς" 
ἐρωτῆ σεως ἀποχρίαεων ἕ ἕτοιμον εἶναι τὸν ἐρωτῶντα λύειν 

y αὐτήν" τὸ 3i σεσόφισται, ἀντὶ τοῦ σεσοφισμένως προ- 
ἤλϑεν" 5 ἢ ὅτι βίαιόν ἐστι. 0 “Ὅπερ καὶ παρ᾽ ἡ μῶν' 
τοῦτο ἐν τῇ διοιρέφει τῶν στάσεων. ἐξέϑετο κατὰ τὸ 
δεύτερᾳν εἶδος. δῆρ ἐἀντιληψεως " «τὸ arc αὐτοῦ τε TOU πε- 
πραγμένου wei τίνος ἐπισυμβεβηχότος ἑτέρου τὴν χρίσιν 

19! gen, dy ᾧ φρῃσι» ἐπὶ κτίσῃ pe given. 
- —^ , 

* Pág 

δ  — Περὶ παρηχήσεωρ. 
παρήχησις δέ ἐστι adios ὁμοίων ὀνομάτων ἐν διαφόρῳ γνώσει ταὺ- 

Dl τὸν ἠχούντων, καὶ τὰ λοπά. | 

Ἰστέον, ὅτι τὸ μὲν πείϑει τὸν IHuoiay , t xal τὸ 
4$ loUx δὐπείϑει πείϑοντο, ? χατὰ δύαᾳ λέξεις γίνονται" τὸ 

δὲν «ἤτρου Oy- ἐς πεδίον τὸ “λήϊον 3 κατὰ τρεῖς ". . τὸ. δὲ 

. φοῦ Θουχυδίδου * κατὼ τέσσαρας" τοιοῦτον δὲ καὶ τὸ 
παρὰ τῷ “4ημοσϑένει, 5 ,* »δεινὸν yaQ. εἰ τοὺς ἐλεεῖν, ἂν 

ἕλωσιν , οὐκ εἰδότας ἑλόμενοι ᾿ἐλοήσεέτε." u 

20 — DEMNM Ec κύκλου, 

Kijslos ἐστὶ σχῆμα καὶ αὐτὸ ἑρμηνείας ἴδιον κάλλος ἐμπεριέρον λό. 

χου, καὶ τὰ λοιπάς . 

LK xo e ideni y . «vri τοῦ χυχλεχδν. σχῆμω. χέγου. 

- 
Los 

K 

En Anuooq. Par. 2977. Om — Post τὸ μέλλον addit » χαὶ κατὰ 

- «διλήμρμακον ἐῤωτ τὸν «Αἰσχίνην, σὺ δὲ ἤδεις rà μέλλον, ἢ οὐκ, Ong 

᾿ ὧς.  δκατέραις “ταῖς. ιἀποχρίσεσιν ἁλωσόμενον. 8 ἐκ τῆς ex Par. 

recepi, Ald, om... ..6 Sch. min. -προήχϑη. καὶ. καλῶς , καὶ ὃ 

' — «προαγαγὼν αὑτὸ σεσοφισμένως Δημοσθένης ἐστὴν, καὶ διὰ τοῦτο 

καλεῖται, AnuosDeyiuupy, . 

4 Xenoph. Hellen. VII. 1, At, IHualo». AM. Par. Ira iav, 

2 04.,.0., 465. e$ I Ze 204. 4 Thuc. I, 110. οὗτον δὲ διὰ 

μέγεθός τὸ τοῦ ἕλους j ὀὗα ἐδύναντο ἑλεῖν, ὅ Vide expositionem 

T. Nil. 
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aíakew. γὰρ. avoine 0 sw γεωμετρῶν". obrog. δὲ: δρόμο. | 
λογσύμενον. Ov fstob^AOyov: λέγειν" παρῆδεν ὁστὼς * b» 

πεῖν, καὶ χύκλος' ἁπλῶς. ξἴρηχεν" σϑκυξσειε δὲ οὐδὲ ὃ τού 
των ὁρισμὸς" »τέλειδξ “ἐοὐδὲ ao ̓ ἀρευδυρέῤει", οὐδὲ “γὰρ. 
xol.nàv' ὀγῆμὰ optio ἴδιον κάλλοβ᾽" ̓ἐμπεριέγὸν λό- 8 
you xiados ἐστί", i0" οὐδ᾽ οὗτος. τῷ" “ριδύτῳ ᾿ἀρεσκόμε- 

yog "Opin o ἕτερον. ἐν τῷ τἕλει αἰϑῆσιν, ὃ ὃς ἐστιν" Ἴδιος, E 

τοῦ χὐϑηλου" 40 δὲ ἀφ᾽ ὧν à» Appt τις ὀνομάτων" οὐ 
περὶ — μόνον, i ἀλλὰ xol πάντων τῶν τοῦ 
λόγου" Μερῶνς URS VU n ^ & eng 

E ED - ! 

Swety NT Rn T y iy ὍΝ Da. € SY ut 
εὖ 

i 

* 

gl Inipoviiekes: DW «eerie 
' " vu ΝΜ 

τὸ nó Mos. ἐστὶν ἔτωϑεν éni τῷ Mire παρ Ait. 

᾿ λεγόμενος" καὶ τὰ λόιπά,, . . . MT tan " 
Coi: ἜΣ “ ) 3&5 κα. "ux à - SM a , cz 

oM fiy o ) γὰρ '&v τις" εἰ xot πῶλον, φησὶ, MER 

τις μεμετρὴμένως τὴν." τοῦ πράγματος Ἰδιήγησὶν.. 'διατύ- 15 

πωσίς ἐστι τοῦ πράγματος μόνον. xcel — —— δια- "Ὁ 
xev?) Pb δὲ παυσάμενος ᾿ἐπενέγκοι. τι ξώϑὲν. τολμηρῶς, | 
ὡς ἔχειν τι. παραδυξὸν᾽ καὶ p Tolg πᾶσιν ̓ἐγνωσβένον, 0r | 

ἀλλ᾽ οὐδὲ ἀπηλλοτριωμένον τῶν ἐν τοῖς πρὸ. αὐτοῦ x. E 

λοις ῥηθέντων, ἀλλα. τινα. ἐπίτασιν αὑτοῦ; , ἐνίοτε à καὶ 30. UC 

τὴν. tne, ἐπιτάσεως χένεσίν, ἐπιφώνημα. τρῦτό ἐστιν; QUX 

ὀρϑως δὲ τέϑειχε τὸ 1 τοῦ Ὁμήρου. παρᾷϑειγμα" “τῷ χὰρ: 

ἐπρῃώνημα bett οὐκ. ἐν τῷ, τέλει, 1 ἐγ τῷ μέσῳ tita. 
ἔχεν γὰρ οὕτω" : 

MD cR 

εὐ TOU M MEE t ΣΟ 

| Σὺν δὲ νεφέεσσι κάλυψε, — 35 
AnAR — ἁμοῦ καὶ πόντον: ὀρώρει δ᾽ βήρανόβει i γύξ, r4 : i 
τον Zw, δ᾽ εὐρόςε ⁊ τὸ ψότος τ᾽ ἔπεσε; Mew τῇ. δυσαής" V 0g 

Hn Καὶ βορέης αἰϑφηχεγότης, μέγα; κἦμα, κυλίνδων. «6. ς ̂M- C 
lomo ῥὲ οὗ, eoe état Equoy Aii. ἀλλ᾽. ̓ἐπλαγή oq. A. J 

«d "5 - XS : ead 81. vi EM" P-—6rocw 

4 Par. obrog.- E Par. &gsox. τῷ τοιούτῳ. adis ψονῦον 
4 i An. ποιεῖτος. 2 Od. E. 293. — 296, 

.2 
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τὴν ταυτότητα τοῦ piu δ΄. οὐρανόϑεν νύξ. εὑρἐφχέται 
χὰρ πολλαχοῦ παρ᾿ Ὁμήρφ. τὸ τοιοῦτον ἐπιφώνημα ἐν 
τῷ τέλει κείμενον. οἷον". yox | 
Qoo Mag εἰπὼν 5 σύγῳγο γεφέλως POS δὲ πόντον 2) 

E m ..Xegai τρίαιναν ὁλώκ᾽ πάσας δ᾽ Seiduns ἀέλλαφ᾽ 

^. παντοίων ἀνέμων" ὠρώρει t ̂ δ᾽ οὐρανόϑεν νύξ. 

«Ὀρίξεται δὲ παρά τινων. τὸ ἐπιφώνημα χαὶ λέξις: ἐπιχο- 
σμοῦσᾳ" OU γὰρ. ἰσῃ. παδῶνγ Tuy λέξεων χρεία ,. ἀλλ᾽ αἱ 

μὲν ὑπηρετοῦσι, τοῖς. «πράγμασι: Ap d δι. ἑαυτῶν ὡς ἐν &- 

 Αβρκόνι παριστῶσιν αὐτά" αἱ δὲ ἐπιδοσμοῦσαι γαργαλίζουσι 

τὴν axo» διὰ τῆς ἡδύτητος ἐπεισάγουσαι xol τὶ 'περισ- 

σότερον τῶν προλεγϑέντων, xal. καλλωπισμὸν τοῦ Àoyov 
ἐπὶ τέλει δὲ τίϑενται, δ ὥσπερ καὶ 1 ὦα. ἐν τοῖς τῶν ipa- 

τίὼν ἄκροις, Too] βῥαχεῖαι οὖσαι," Ay ὃ T μϑῤαξὺ tt- 
. 45 ϑῶσιν,-ὑπὸ τοῦ πλήϑους᾽ τῶν λεγομένων συγκχρύπτοιντο 

ei «éd. τόδε- τὸ ἱθμηφικόν".. " .." Vo rz 

δὶ zC Ἔν καπνοῦ" xasidgr 1 ἐπεὶ οὐκ' ἔτυ ior ἐῴκει. um 

LÀ 

5»99.* 

po δ᾽ £r. xal. «i τόδε μέζον dni gorolr, pom δαίμων" 
2᾽ “Μήπως. οἰνωϑεέντες͵ ἔριν ὅτήσαντες, ἐν. ὑμῖν 

« ^i E 41 

1 - μλλήλούς ἐρώφηνε. 10^ F 
— . M . ΝΜ : EM , ; * ^ - " Y - ὁ * * ) 

de à τὸ ἐπιφώνημα" οι os s 
SUN ἡ αὐτὸς γὰρ ἐφέλκεται ̓ ἄνδρα᾽ οἰδήρος m 

civ δὲ" καὶ τὴν. phis ἐπιφώνημφ, ἤθισϑαϊ᾽ bo. 

. 35 ἀλλὰ τὸ ἐπιφώνημα, δεῖ τελευταῖον an, τιϑεσδ αἰ" q δὲ" 
ET πδλχάκις. ̓ προταδθο μέν!) alii “μὴ élue, indi 
ἐοικέναι ἐπεφωνήματι. D0S gis 
Ca QGaN ΔῊ} 90. v *v 

5 Od., E. $91 gl, ὁ t n Ad . doen y pas "Mes. 

6 Ald, τεϑέντα. Par ὐἰθέρεαι, 77 Aid. τὲ εἰς "Par. et "p- VIT. 

κατέϑηχεν. Od. T. DA ̂08 g dias par. eC VID τὰ 2777] lAH.. 
dpi) VT polis: ix. ϑάλλισην ?0: ἄλλο δὲ ἡδίων bud: di t9 nr 

T. 10 — 14. 10 Ald. Par. τρώσοιτεν, TIL tevoms Md 
. ἐούτου 3j ̓διατύπῳσις: EX "D 

^ 1 BP PAL TM 

"7 6.9 - . 

T.) vg sg) "1 

* $7 

Qo! 

[ $e 
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ΝΝ Περὶ τρόπῆς. τε 

Συντελικὰ τῆς τροπῆς" τουτέστι σγυντελεστικὰ, 
2 

ἁρμόδια. “Τὸ δὲ μεϑύει T? ἐπιφωνηματιχῶς εἴρηται. 

| JIsol σεμνοῦ λόγονι " 

“Σεμνὸν δὲ εἴ τὶ πού ἐστιν à» τοῖς ̓ οὖσι, καὶ τὰ λοιπά, 875 | 

Oo μὲν δὴ μέγας" ὅμοια χαὶ ταῦτα τὰ Ὁμήρου in ἔπι; 
Ἦ καὶ χυφνέῃσιν I ἐπὶ ὀφρύσι γνεῦσε͵ Κρονίων. 
“Αμβρόσιαι δ᾽ ἄρα χαῖται ἐπεῤῥώσαντο ἄνακτος ̓  | 

| «Ἐρατὺς ἃ ἀπ᾿ ἀϑανάτοιο, μέγαν δ᾽ ἐλέλιξεν a — EE 

καὶ 20.80 
Zum δ᾽ δπιϑεν,. ξαγϑῆς δὲ diri ἕλε 3 —* y 06v 

Ole φαιυμένη, τῶν δ᾽ ἄλλων οὔτις δρᾶτο, * 

xui | 
"Exkuyta» 5 δ᾽ ἄῤ᾽ oictol ἐπ᾿ μων χωομένοιο; 

ον ἀὐτοῦ κινηϑέντος, ὁ δ᾽ ἤϊε νυχτὶ ἐοικώς... B 45. 
xol ZEN | | 

Φράζεο ὁ »ρυδείδη καὶ χάζεο, μηδὲ θεοῖσιν .- 

"Io" ἔϑελε φρονέειν, ἐπεὶ οὔποτε. «λον ὁμοῖον. 

᾿ϑανάτων τὲ ϑεῶν χαμαὶ ἐρχομένων τ᾽ ἀνθρώπων; 

B . Ἢ πολλάκις οὐδὲ λέγδται" On. μὲν θὺ λέγεξαι, ab 
ἀληϑὲς, xai δεῖ γίνεσθαι οὕτως" ὅ ye μὴν Ὅμηρος, οὔχ 
ὡς οὗτος. now y ἐποίησεν .*. ἀλλὰ, καὶ τὸ ἔργον ἐδηλω- 

σεν. ἔχει γὰρ. ὧδε" δ .,. ι 
. «fuge δὲ παρϑενιφὴν Bri», κατὰ P ioo Ü » Eur. Fc 

: Αὐτὰρ ἐπεὶ 9. ῥ᾽ ἐτέλεσσε͵ ϑεὸς φιλοτήσια 1 ἔργα, "E 28 — 
Ἔν T τὸ ἃ ἄρα oi φῦ χειρὴ, ἔτος τ᾽ ἔφατ᾽, ἐκ τ᾽ ὀνόμαζε, Ἰ1 ᾿ 

41 Ald. caput hoc omittit: in Par. pauoa haee 'exstonh )J 
42 Phil. p. 515... . 1 Ald. αυανέοισιν - κεῦσδι, Par, xvayég-. 

Gt». :.1l. 4. 528, : 2 Ald. ἐγέλιξεν, — 5 Ald,.Par. δὲ Eie ko» 
ume. Ἢ. 4, 1027, ἃ Ald, oUv.r δρᾶτος 6 Il; A. 46. ὃ 
II. E.:440., 7.Ald. οὗτος ἔφη ἐποΐ σεν. ^8 Od. d, 245. Ὁ 
Ald. et Par, ἐκείρ᾽.. 10 Ald. 8^, 44 Ald ὠνόμαζεε. 

Rhetor. V. | | E |. 28 
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! xol μετὰ πολλὰ 32 ἐπάγει τὸ, 
ἡ δ᾽ ὑποκυσσαμένη, 

-: 

Li 

Περὶ καχοζξήλονυ. 
Y 

Τὸ δὲ κακόζηλον )ίνεται ἢ κατὰ τὸ ἀδύνατον. ἢ κατὰ τὸ ἄνακόλου- 

Oo», καὶ τὰ λοιπά. 5 

- Γίνεται τὸ χαχόζηλον κατὰ τὸ ἀδύνατον, οἷον" 
Σειρὴν Σ χρυσείην ἐξ οὐρανόϑεν κρεμάσαντες, 

Πάντες δ᾽ 9 ἐξάπτεσθε ϑεοί" 

ἄχρι TOU. | ΕΞ 
40 αὐτῇ κεν γαΐῃ ἐρύσαιμ᾽ , αὐτῇ τὸ θαλάσσῃ" 

Kara τὸ͵ ἀναχόλουϑον᾽ οἷον ἐχ τοῦ κατὰ τὴν Δάφνην 

πλάσματος , ὡς ἢ γῆ τὴν Xon χρύψασα -quróy avia- | 

. x&V ὁμώνυμον" ἀναχόλουϑον γὰρ τῷ " λυπεῖν ἐϑέλειν τὸ 

βούλεσθαι. ϑεραπεύειν. κατὰ τὸ αἰσχρόν. οἷον" 
4ὅ Ἦ ῥα καὶ ἀγκὰς ἔμαρπεε Κρόνου maig ἣν παράκοιτιν... 

κατὰ τὸ ἀσεβὲς, οἷον" | 

Ζεῦ πάτερ; οὔ τις σοῖο 9 ϑεῶν δλοώτερος ἄλλος" 

κατὰ τὸ. ἄδιχον, οἷον" o 

οἴ Ἐγὼδ δὲ κ᾿ ἄγω Βρισὴ ἴδα καλλιπάρῃον 
40 Αὐτὸς ἰὼν κλισίηνδε, τὸ σὸν «γέρας. 

κατὰ τὸ τῇ φύσει πολέμιον, ὡς ἐὰν. λέγωμεν "Y. aip 

| φυγοῦσαν ᾿Απόλλωνα ὑπὸ τὴν μητέρα. γῆν ἢ TOv πατέρα | 

«Ἴἀδωνα διαιτᾶσϑαι" φύσει γὰρ ζώοις ἢ τοιαύτη δίαιτα 

. πολεμία “καὶ ἀναιρετική. β΄. Ἔν τῇ προδιορϑιύσει 

25 μόνῃ ἔστι καὶ ἄλλη. προδιόρϑωσις: ἐὰν. εἴπω μή μοὶ 
ἀπιστήσῇῃς λέγοντι" ἢ εἴ μον δίδως εἰπεῖν xo τὰ τοιαῦ- 

| t&* ὁμοίως ἔστι xol ἄλλη ἐπιδιόρϑωσις" οἷον ἐάν τι τῶν 
| ' μὴ δεόντων εἰπὼν καταφύγῃς ἐχομένως 7 εἰς συγγνώμην, 

12 v. 253... 41]. 90.19. 2 δ᾽ Ald. Par. o». 
$ Ald. τὸ λύπεῖν i9. τῷ Bof. .Par. τῷ λυπεῖν. d). τὸ fon. 
4 1]. 2, 346. ^5 Ald. Par. οὔτοι σαῖος, [.r. 365.. 6 LÁ 
184, . 7, VII. ἐγνωσμένως. ott E 

A* 
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ὡς δὲ' ὀργὴν εἰρηκὼς ἢ λύπην ἢ ἢ ἔλεον 8 ἢ ἢ ἡδονήν" ἢ 
ἐὰν 9. αἰτίαν. προβάλῃ, ὅτι διὰ: τόδε εἶπον ἢ τόδε. 19 

Περὶ τῶν ἐσχηματισμένων προβλημάτων. 

- Τῶν ἐσχηματισμένων προβλημάτὼν ià μὲν ἐστι κατὰ τὸ ἐναντίον, 
. καὶ τὰ λοιτά. , . 6 

. 'H μέντοι μεταχείριεσις" * ἡ αὐτὴ μεταχείρισις ἡ 
ἐπ᾽ ἀμφοῖν τῷ ἐναντίῳ καὶ πλαγίῳ". ποία evi; 7 ὑπο- 
φορὰ, δι᾿ ἧς ἐγγίνεται. τὸ εἰδέναι μελετῷν ἄμφω" αἱ δὲ 
ὑποφοραὶ͵ μελετώνται ἰαχυρῶς, καὶ τὴν ἰσχὺν ὁ ῥήτωρ : ἐν 

ναύταις μᾶλλον ἐπιδείχνυται ἢ ἐν τῷ δοχοῦντι εἰσάγε- 10 
σθαι. τὴν μὲν γὰρ εἰσαγωγὴν ὃ ὑπὲρ τοῦ Περικλέους 
λέγων ὀφείλει ποιεῖν ἀσϑενῆ, τὴν ὅτι δεῖ ὑπαχοῦσαι χαὶ 

δοῦναι αὑτὸν “ακεδαιμονίοις" τὴν δὲ ὑποφορὰν, εἴτουν 
τὸν ἀπὸ τῶν ἐχϑρῶν λόγον, ἐσχυρὰν κατασχευαζεσῶναι 3 
παντὶ τρόπῳ, ἐπιχειρήμασιν, ἐργασίαι, ἐνθυμήμασιν, 1$ 

ἐπενϑυμήμασιν, πλαστοῖς, καὶ εἰπεῖν ἐν τῇ ὑποφορᾷ τῶν 

ἐχθρῶν, πάντα τὰ εἴργοντα δοϑῆναι Περικλέα “Ἴακεδαι- 
μονίοις, ὅσα δηλαδὴ i 7 ἐκεῖνος «αὑτὸς οἰκείῳ προσώπῳ ϑέ- 
λων λέγειν elut ̓ ἂν ὑπὲρ ὃ ἑαυτοῦ, ἢ ἕτερος ὑπὲρ αὐτοῦ 
λέγων.. τοῦτο γὰρ μηχανᾶται, ἵνα αὐτὸς. μὲν οἰκείῳ προ- 20 

σώπῳ. λέγῃ, δεῖ ἀπιέναι με, συνιστῷᾷ δὲ ἀλλοτρίῳ 4 πρό.. 

σώπῳ, ἤχουν 5 ὑποφορῷᾷ, τὸ, μὴ. δεῖν ἀπιέναι. δ. Δεῖ, δὲ 
τὰς κατασχευὰς σαϑρὰς. ποιεῖν ὡς δέχεσϑαι ὑποφορὰθ᾽ 

καὶ ἀντιϑέσεις. ἐπεὶ εἰ ἰσχυρὰς ποιήσω, πρόδηλον 7 ὡς" 

8 ἢ ἔλεον T. VIE om, 9 Ald, ἂν αἰτίαν moii [sie] 
Par. ἐὰν ἃ, προβάλῃς ^ 10 ΑἸὰ, τότ... - 

4 Ald. Par. h. l. et paullo post μεταζείρησις, δα, μεταχείρισις,ιξ 
infra et T, VII. scribitu Vide p. 365. — v.12, δεῦ Ald,om, 2 Par 

et T. VII. κατασκευάσαι... 8 ὑπὲρ ἑαυτοῦ ἢ ἕτερος T. VII. om. 

4 T.VIL ἄλλῳ. 5 Ald. joc. 6. T. VIL, add.: ὁ τῆς xata 
ακευῆςς ἐστι λόγος ἐμὸς, 5$ δὲ ὑποφορὰ tob ἀντιδίκου" ὀφείλω“. οὖν͵ 

σαϑρὰς καξασκ. ποιεῖν ἐνδέχεσθαι. . 7 T. VII. προδήλως | Mid ; 

O7 . — 28.. 
- 
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σπεύδω πείϑειν, καὶ οὐχὶ σχήματι τοῦτο ποιεῖν. 8 f'. 

Δεῖ δὲ μεταχειρίσεως" εἰ γὰρ ἐν ταῖς ἐμφάσεσι γυ- 

376 μνοὺς εἰφάγοιμεν τοὺς λόγους, εἰς ὀργὴν κινήσομεν τοὺς 

ἀχροατάς xci οὐχέτι προσέξουσιν ἡμῖν τὸν νοῦν. Δεῖ 
5 δὲ ἐν τοῖς τοισύτοις" ἀνεύϑυνον τὸ "GOV, «ἀντὶ τοῖ 
συγγενικὸν" ὑπεύϑιψον ἀντὶ τοῦ σπερματικοῦ, ὃ χαὶ ση- 

᾿μαίνεται γὺῦν χαζ᾽ ἔμφασιν. τὸ γὰρ σὸν xal τὸ συγγενι- 

xov σημαίνει ? καὶ τὸ σπερματικόν. Εἴρηται ὅπου. 
εἴρηται, φησὶ, vxo ἐμοῦ ἐν τὴ μελέτῃ οὕτως, 

TEE | Hiegl τῶν συγκχριτικῶν προβλημάτων. 

Τὰ συγκριεικὰ προβλήματα εἶ μὲν στοχασμῷ περιπεέσοι ἢ ὅρῳ óa- 

δίαν £ ἔχει καὶ τὴν διαίρεσιν, 1 καὶ τὰ λοιπά. 

€ Zwyxpitixe εἶσι προβλήματα dy μὲν στοχασμῷ οἱ 
διπλοῖ τέλειοι ἢ * xol ἀτελεῖς ἐκ μόνων προσώπων. ἐν 

ἐν δὲ ὅροις ὁμοίως οἱ διπλοῖ, ὡς ἐπὶ τοῦ ῥήτορος, καὶ τοὺ 

| δορυφόρου, τοῦ μὲν λόγους εἰπόντος κατὰ τυράννου, τοῦ 
δὲ ἀχούσαντος χαὺ ἀποκτείναντος αὐτὸν, καὶ. ἀμφισβη- 

τούντων “πὲρὶ τοῦ γέρως" ἑκάτερος. γὰρ ἑαυτὸν μὲν τυ- 

᾿ ραννοχτόνον χατασχευάσει εἶνα;." vOv: δὲ ἕτερον μὴ εἶναι. 
20 B. χρησόμεϑα ὃ ἐ" μελετητικὰς ἐφόδους τὰς ἐργασίας 

οἶμαι χαὶ τὰ ἐνθυμήματα xci τὰ ἄλλα καλεῖν" τῶν" "δὲ 

ἀπό τε τῶν. πρὰ τοῦ πράγμᾶτος xol ἀπὸ τῶν “μετὰ τὸ 
| πράγμα: συμβαινόντων. 

s 

8 T.VIL ποιεῖν. Ald.s»ed. 9 Ald, σημαΐνη. . 
4 Ald; εἰ. Par. ἤ. ---- v. 16. AM. λόγον. et v. 19. τῶν δέ. 

2 τῶν δὶ Tear. om, ; 
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3 ' IIPOAETOMENA ΤΩ͂Ν I. AER. * 

- Τὸν πολιτικὸν 5 Aoyoy δεῖ xoi τὸ μὴ ἀδύνατον ἔχειν, 
τουτέστι τὸ δυνάμενον 5 πεῖσαι, xal τὸ ἡδύ. τὸ μὲν οὖν 
δυνατὸν ix τῆς γνώσεως ἢ τῶν χεφραλαίων τῶν χαϑ'᾽ ἔχα- “ 

στην ὀὁτάσιν γίνεται," περὶ ὧν ἐδίδαξεν ό Ἑρμαγένης ἐν 5 

τῇ περὶ τῶν ᾿δὲάδεων πραγματείᾳ" 7 ὃ γὰρ τὰ κεφάλαια. 
μαϑὼν οἷδε δῇ που xai ἔνϑυμηϑῆναι" ὁδηγέϊ γὰρ ἡμᾶς 
ἐπὶ τὴν τῶν ἐγθυμημάτων εὕρεσιν τὰ χεφάλαιᾳ," ἃ καὶ 
βιάζεται τὴν τοῦ ἀκροατοῦ διάνοιαν, καὶ ἀναγκάζει πεί- 
ϑεσϑαι" TO δέ ye ἡδὺ ἐκ τῆς ποικιλίας τῶν σχημάτων 10 

4 Exstant baec Prolegomena ín codicibus volupinis VII. 

in Vindobon, XVIII, qui alias scholiis caret. In cod. Ambros. 

Q. 27. mapu. recentiori negligenter ad marginem adjecta sunt, 

Eadem Ioannes Siceliota commentario suo inseruit. Recensio 

horum codd, discrepatab Aldo. 2. Ald. πολιτικῶν». tum Vind. Si- 

cel, Ambr. τὸ δυνατόν, 8. Sicel.rà πεῖσαι δυνάμενον. 4 Sicel. γνώ- 
σεως. Ald. et codd. reliqui yyáung. 5 Vind. Sicel. et Ambr. ywous- 

γων. 6 Vind.$uagó Eguoy. 7 PostmQayuetsiein 8166]. inseri- ^ 

tur: περιγίνεται. 8. Sequitur in Vind. Sicel. Ambr.: ὡς ἐν 

τῷ πρώτῳ τῶν ᾿Ολυνϑιακῶν τὸ συμφέρον κεφάλαιον ἐργασάμενος 

ISicel. et Ambr. ̓ ἐργαξόμενος ὃ Ὁ “ημοσϑένης ἐνθυμήματα͵ εὗρε πεῖ- 

σαι δυνάμενα [Sicel. δυνατὰ] τὸν ἀκροατὴν, συμμαχῆσαι ᾽Ολυνϑίοις. 
To μὲν γὰρ [ Vind. γὰρ om.] συμφέρον ἐστὶν ἐκεῖ κεφάλαιον, ὅτε. € 

: συμφέρει ᾿᾿“ϑηναΐοις ἢ συμμαχία [ Vind. Ambr. ναυμαχία] τὰ δὲ 
ἐνθυμήματα, ὃ ὅτι ᾿Ολυνϑίων σωζομένων μακρὰν ἡμῶν ἀπέσται ὃ πό- 

Àsuog* εἰ δὲ ᾿Ολυνϑίους Φίλιππος λάβοι [Sicel. Ambr. λάβῃ) ἥξει 

ϑᾶττον εἷς [ Sic. ἐφ᾽ ἡμᾶς, ὅτι οὗ τοσαῦτα δαπανήσομεν ite τῆς. 

χώρας αὐτῷ πολεμοῦντες [Sicel. Ambr, πολεμ. αὐτῷ] ὅσα εἷς τὴν 
““ττικὴν ἐλϑόντος Φιλίππού" ἔλϑοι δ᾽ ἂν, εἰ "Ὄλυνθον λήψεται. 

Biberon τοίνυν τὴν τοῦ ἀκροατοῦ διάνοίαν τὸ ἐνθύμημα καὶ ἀναγ- 
xul πείϑεσϑαι, διὸ καὶ τὸ δυνατὸν & ἔφαμεν ἐκ τῶν κεφαλαίων yl- 

γεσϑαι, δι" ὧν τὰ ἐνθυμήματα. προργίνεται, καὶ εὑρίσκεται * τὸ δὲ 

γε ἡδὺ x. t, ἃ. ͵ BE 

- 

8 $c 



4 

e 

es DHIPOAETUMEN A ELS I4KAZ 
χαὶ τῆς τῶν ἰδεῶν γνώσεως ἐργαζόμεϑα. σχληρὸς μὲν 
γὰρ καὶ προσχορὴς ὖ μονοειδὴς λόγος" ἡδὺς δὲ χαὶ πιϑα- 
γώτατος ὃ ποικίλος καὶ πρλυσχημάτιστας. “μεταβολὴ γὰρ 

πάντων ἡδὺ, 9 ὡς φησιν 89 Εὐριπίδης" ἔν τούτῳ 12 οὖν 

o5 ἡμᾶς τῷ βιβλίῳ ὁ “Ἑρμογένης διδάσχει, πῶς δεῖ χαλλωπί- 
d xei ἡδύνειν τά τε εὑρεϑέντα ἐνθυμήματα "3 ξ1 χαὶ τὴν 
φράσιν. κέχρηται δὲ προοιμίῳ, ἐν ᾧ δείκγυκιν. € ὅτι dvay- 

καία 3) ἡ τῶν ἰδεῶν γνῶσις TG ῥήτορι ; d» τε λέγειν ἂν ἂν 
τε κρίνειν τὰ τῶν ἄλλων ϑέλῃ" T^ xay γὰρ εὐφνὴς 5, ἢ 

40 οὐδὲν ὄφελος ἐντεῦθεν, 16 ἐὰν μὴ προσῇ τὰ τῆς τέχνης, 
δι᾽ ἧς ὀρϑῶς ἂν καὶ τοὺς ἀρχαίους, ζηλώσωμεν . 57 

Ὅτι περὶ καϑολικῆς ἰδέας γέγραπται τὸ σύγγραμμα, 

οὗ περὶ 18 Πλατωνιχῆς ἢ ἡ 4ημοσϑενικῆς" 
ς Ὅτι διὰ τῶν τοῦ Δημρσϑένους λόγων "περὶ mus; 

ἰδέας διδάσκει" οὗτος γὰρ ποικίλος μάλιστα ὃ *? ῥήτωρ. 
Ὅτε δυσχερὲς τὴν ud τῶν ἰδεῶν ἐρεῖν x καὶ &UQOY- 

τα φράσαι. n 

Ὅτι οὐδεὶς τῶν πρὸ αὐτοῦ καϑῆχεν. ἑαυτὸν. εἷς τὴν 

περὶ τῶν καϑολικῶν ἰδεῶν πραγματείανς 35 

[τὰ 

9 T. VII, γλυκύτατον, - Εὐριπίδης φησὶ, τοῦτο οὖν τὸ ἡδὺ, b 

τούτῳ x. τι À, 40 Vind, κατὰ τὰν Εὐριπίδηνς In Ambr, pri- 
^ — mum fuit; γλυκύτατον Εὐριπίδην, tum correctum: γλύκχὺ χατὰ . 

τὸν Εὐριπίδην (Orest, 234.). 11 Vind, Sicel, Ambr, rovro οὖν 
và ἡδύ i» τούτῳ ἡμᾶς, —— ̂ 12 Sicel νοήματα καὶ évOiu, .— 13 

. Vind, Ambr. ἀναγκαία τῷ ̓ ῥήτορι. 11 Par. T. VII, Vind. Si- 

' eel. Ambr, ép, — 18 Vind, Ambr. 7c. — 16 Vind, Ambr. 
Sicel, ἐνταῦϑας, 17 Ald, Vind, ζηλώσομεν. Ambr, Sicel, Par. 
ξηλώσωμεν: 18 Sicel. οὗ γὰρ 4ημοσϑ. ῇ. Πλατωνικῆς, etiam 

"Vind. Ambr. et T. VII. . 4ημασϑ. ἢ Πλάτων. ὀ 19 ὃ Vind, 

Ambr, om, 20 Sequitur in Vind. Ambr, Sicel, "Or, ἑπτά &- 

di» ἰδέαι, αἷ τὸν Δημοσϑενικὸν λόγον ποιαῦσαι, ὧν αἷ μὲν γενικαὶ 

- 

᾿ς εἰσιν, ei δὲ εἰδικαὶ, ἐξ ὧν ἅπας γίνεται λόγος. [ἐξ ὧν ἅπας γένεται 

᾿ Adyoc Vind. et Ambr. non habent: contra sequentibus praef 

gunt: "Ex siyoy «s ἅπας γίγνεται λόγος" ὅτε ἐξ .]. “Ὅτι ἐξ ἐννοίας 
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Ὅτι ἑπτά εἰσιν αἵ ἰδέαι αἱ γενικώταται, σαφήνεια, 
μέγεϑος, κάλλος, γοργότης, ἦϑος, ἀλήϑεια, δεινότης. 

τούτων. αἱ μὲν τέσσαρες μένουσιν ἀδιαίρετοι, κάλλος, y0Q- : 

γότης, ἀλήϑεια, δεινότης " αἱ δὲ λοιπαὶ τρεῖς διαιροῦνται 

εἰς ἑτέρας δώδεχα" ἡ μὲν δαφήνεια εἰς καϑαρότητα xoi 

εὐχρίνειαν" τὸ δὲ μέγεϑοὸς εἰς σεμνότητα, τραχύτητα, σφο- 

δρότητα, λαμπρότητα, ἀχμὴν καὶ περιβολήν . τὸ δὲ og" 
εἰς ἀφέλείαν, γλυκύτητα, δῥιμύτητα καὶ ἐπιείκειαν καὶ 

βαρύτητα, ὡς εἶναι τὰς 31 πάσας. σὺν ταῖς ἀδιαιρέτοις ᾿ 

τέσσαρσιν i ἐννέα ini. δέκα. ?? ἑκάστη δὲ τούτων διαιρεῖ- tó 

TG εἰς ὀχτὼ, ἔννοιαν, μέϑοδον, λέξιν, χῆμα, κῶλον, 

συνϑήκην, ἀνάπαυσιν καὶ ῥυϑμόν.. | f 

ἙΡΜΟΓΕΝΟ ΥΣ ΠΈΡΙ I4EQN TOMOX ΠΡΩΤΟΣ. 
Εἴπερ ἄλλο τε τῷ φήτορι καὶ τὰς ἐδέας οἶμαι τοῦ λόγου τῶν ἀναγ- 

καιοτάτων εἶναι γινώσκειν, καὶ τὰ. λοιπά. |. 45 

Εἴπερ ἄλλο τι" τὸ χρήσιμον ἐν πρώτοις τοῦ ΤᾺ 877 
fiov διὰ πολλῶν᾽ ἀποδείκνυσιν, ὡς ἐξ αὐτοῦ “πάρεστι 

γνῶναι", ἱστίον δὲ" ὡς ἰδέα ἐστὶ ποιότηξ λόγου τοῖς Uno- 

μεϑόδου, λέξεως, « σχήματος, ᾿κώλων, συνϑέρεως [Sicel. κώλων, συν.- 

Snc] ἀναπαύσεως καὶ [ Vind. Ambr. xoi om.] ἑκάστη συμπλη- 

ροῦται τῶν ἰδεῶν. [ἑκάστη vui. τῶν ἰδεῶν Vind. Ambr. non ha- 

hent] Τίς ἡ δύναμις τῶν ποιούντων τὰ εἴδη τοῦ λόγδυ. “Ἐπὶ τού- 

τοις ἀνακεφαλαιωσάμενος περὶ πάσης ἰδέας διδάσκει, καὶ πρῶτόν γ8 

teg? σαφηνείας. [8126]. et Ambr. pergunt: ᾿Ιδέαι εἰσὶν' ἑπτὰ σαφη- 

γείας " μέγεϑος, κάλλος, γοργότης, ἦϑος, ἀλήϑεια, δεινότης" τούτων. 

γενικαὶ τρεῖς, σαφήνεια, μέγεθος, ἦϑος, αἷ δὲ λουσταὶ τέσφαρες εἰδι- 

καὶ καὶ ἄτομοι αἵδε" κάλλος, γοργότης, ἀλήϑεια, δεινότᾳο.,, Finit 

in his Siceliota: in Ambros, βοχαίτατ: εἰς τρέα διαιρεῖται τὸ mq-- 

ρὸν. βιβλίον, εἰς τὴν διδασκαλίαν αὐτῶν τῶν͵ ἰδεῶν, εἰς τὴν μέξιν αὖ-" 
τῶν καὶ περὶ χαρακτήρων διαφόρων εὑρισμένων ἐν τοῖς παλαιοῖς ete]. 

Vindob. addir: Τὰ xepáloua τοῦ πρώτου β. sequitur schema ge- ". 

nealogieum. 21 τὰς Ald. em. est in Par. .22 Ald. &rra- * 

κώδεικα, Par. 8. ἐπὶ δέκα. . | mE 
- . . ἢ * - 
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χειμένοις ἁρμόδιος Ὁ προσώποις τε καὶ πράγμασε κατά τε 
ἔννοιαν καὶ λέξιν, καὶ τὴν ὅλην τῆς «ἁρμονίας καταπλοχήν. 
B. Καλῶν τε xal γενναίων" ^ ἀντὶ τοῦ. μὴ χαμαι- 
ζήλων, μηδὲ εἰχὴ συγχϑιμένων καὶ εὐκαταφρονή των. y. 

ΤῊ y&Q τοι μίμησις" 3. Διονύσιος μὲν τὴν μίμησιν 
οὕτως ἁρίζεται" μὲμησίς ἔστιν ἐνέργειᾳ δεὰ τῶν ϑεωρη- 
μάτων ἐχματτομένη ἐὸ παραδειγμα" οἱ δὲ μεταγενέστε- 
qot οὕτω" λόγος ἢ πρᾶξις ὁμοίωσιν εὖ ἔχουσαν τοῦ πα- 

 Qaóstyuatog περιέχουσα" ζῆλος δέ ἔστιν ἐνέργειεεε ψυχῆς 

40 πρὸς ϑαῦμα τοῦ δοχοῦντος εἶναι καλοῦ χενουμένη. à. 
Τουναντίον γάρ" 4 ὃ μὲν γὰρ μὴ ὀξὺς τὴν φύσιν 
ἀγαπᾷ χατὰ τὸν Ὁμηρικὸν Οδυσσέα * ἀτρέμας ἦσϑαι 
καὶ ἄλλων μῦϑον ἀχούειν. ὁ δὲ τῷ τάχει. τῆς φύσεως 

τ βδποιδὼς καὶ μόνην αὐτὴν ngog ἕχαστα τῶν iyyetQovak- 
$5 vq» ἀποχρὴν οἰόμενος τόμ τε παρὰ τῆς τέχνης χαλρὺν 

. οὐχ ἀνεχόμενος καταγέλαστος πολλαχῇ τοῖς ἐπιστήμοσι 
gives, , καὶ τοιοῦτος οἷος ἵππος ταχὺς ἄνευ τοῦ διοι- 
woUVrOg, ἀτάκτως φερόμενος,, ὃς ϑεῖ μὲν ταχέως, ἀλλὰ 
σφαλερῶς" xol τὴν μέσην ἀφεὶς ὁδὸν xal τετριμμένην 

80 εἰς ἀβάτους xol χρημνώδεις τόπους ἀφίησιν.  & Rod 
τιστον μὲν γὰρ" 5 ἀρχὴ γὰρ οἱονεὶ x«l κρησεὶς καὶ 
χρηστὰν. ὄργανον ψυχῆς 7 πρὸς τὰ βέλτιστα χωρεῖν ἐπει- 

. 7ομένης δεξιὰ φύσις . διὸ καὶ Πίνδαρός φησι" 
τὸ 8 δὲ φυᾷ κράτιστον ἅπαν. 

35 ὁ δέ ye "Enixovoog? ἐν τῷ περὶ ῥητοριξῆς αὐδιαδέστερον, 
οἶμαι, λέγων φησὶν αὐτὸς μόνος εὑρηκέναε τέχνην σρλιτι- 
κῶν " λόγων" τοὺς δὲ ἄλλους *? ἀπασκχορακχίζων * ῥήτορας 

— 

4 Ald, ᾿ἁρμοδίως. Par, ἁρμόδιος. 2 Cfr. T. VII. c. 5 

T. VII. ἡ. 4 Eadem sunt in Ven., cfr. T. VI. 9. 5 TI. 

B.200. 6 T. VII. -- 1 T. VII. ψυχή. Ald. Par, ψυχῆς -- 

ἐπειχομένη, scr, ἐπειγομένης. Par, 2916. Mon, 8. ἐπαγομέγη. Par. 

3977, ἐπειγομένη; 8 Mon. 8. Par. 2977. 2916. τῷ δ᾽ εὐφυᾶ. Ol 

IX, 151. 9 Mon, 8. "Eníxgarog, . 10 Ald, Par, 2918, 2977. 



TL d 

. EX0AIA ΕΙΣ, IAE2N TOM. v au 

herd mec μαχόμενα λέγει" φύσις. γάρ ἐστιν ἡ ἡ κατορ- 
ϑοῦσα λόγους, τέχνη δὲ "οὐδεμία. e. £1 λεῖον aa γὰρ 
ἄν" tà μὲν γὰρ λέγειν ἡ φύσιρ". τὸ δὲ εὖ 9 περὶ Tog 

ἰδέας δίδωσι. τέχνη, ζ΄, ἀλλ δ ye μαϑηὴτόν ἐστενη — 
5 uin yap φύσις, τῶν Ovx ἐφ᾽. ἡμῖν ἐστιν. οὐδεὶς γὰρ 5 (qp. 
Er ? νωϑὴς. ἢ. ὀξὺς τίκτεται" τὰ δὲ τῇ μιμήσει ἑαυτὸν 
ἐπιδοῦναι τῆς ἡμῶν προαιρέσεώς ἐστιν. ἡ, Ἐπεὶ μηὸδ d 
ἄλλο τι, 83. HAarov τε γάρ φησι". 14 

Τῶν γὰρ πάγων πωλοῦσρν 3 ἡμῖν οἵ Subs 
ἢ τἀγαϑα * ! 

xal «Σοφοκλῆς" t. ró — | ln 9 
Πόνος γὰρ, ὡς᾽ ̓έγουσιν, εὐχλείας πάτηρ" ΕΣ ' 

8 

xol o ἐν “Μιλήτῳ 2866 " 27 
οὶ Οὐδὲν ἄνευ καμάτου τῶν ἀνδράσιν εὐπετὲς ἔργον: FEE 

xal πάλιν n MEE 
Πάντα πόνος τεύχει PT μελέτη. τε ̓Δροτείη, | 4$ 

ϑ΄. Καὶ toig λογεκχοῖς" εἶ γὰρ ἐν ϑνητοῖς τοῦτο. 
μόνον λογικὸν, εἰκότως αὐτῷ͵ καὶ ἡ τοῦ λόγου ἄσκησις. 
πάντων ἐστὶν ἁρμοδιωτέρα. ἕχαστὸν γὰρ κατὰ φύσιν B 
πρὸς τὴν. οἰχδίαν ἐπείγεται" σωτηρίαν. σώζει δὲ ἕχαστον 
ἡ τελειότης" ἑκάστου δὲ ἀνθρώπου, τελειότης Ὁ λόγος. 40. 

H 

Mon.8, ἀλήγους. Ven. Par. 2916. ἄλλους. 11 Mon. 8. mo. . " 
᾿σκλῃροσαρκίζων.. 418 Par. πιλείόνι. 48 T. ΜΠ. δι. 44 T, 
VIL. φῃςιν»ν. — Quem versum nostér Platoni, Comico so., trie 
buit, eum Xenoph. Mem. II, 1, 20, Epicharmi esse dicit, cfr. | 
Ruhnk. annot, ad. h.l. p. 501, ed. Schneid, 15 Par. τἀγαθά, 
Ald, τὰ ἀγαϑά. 16 Ex Eurip. Licymnio versum hunc affert 
Stob. fit." 29, 7. 47 Ven. «ἐν Μιλήτῳ ὃ δ᾽ ϑεός. Versus hio 
inter Milesii Phocylidis sententias v. 151. legitur, unde eorru- 

 ptelam suspicatur Ruhnk. Li 18 Ald. τεύχει δὲ βροτοῖς μελ- 
λίτη δέ, Par. 2977.2916, Mon. 8. Aootol. sine δέ, ' Ven. ϑνητοῖς. | 
emnes ve,' Àrchiloócho versum hunc tribuit Jo. Sicel. litt, "EN 
πάντα γὰρ πόνος τεύχει ϑνητοῖς, κατ᾽ "Agxlloyav, μελέτη τ᾽ ἀρίστη,. 
unde a Ruhnkenio ad Xen. Mem. II, 1. 30. a Gaisfordio inter 
Árchilochi fragmenta nh LXXXVII, relatus est, Ui. 4 | » " | ; . ᾿ . 

--- 
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ἹΜίλλῳν δὲ ἐπ᾿ αὐτὸ χωρεῖν ἤδη τὰ διδάσκειν περὶ ἑκάστου τούτων 
τοσοῦτρν προσδιρρισάμενος αὐτὸ ποιήσω, καὶ τὰ λοιπά. 

Ὅτι νῦν ὲ στιν" εἰ γὰρ 19 χαὶ ἐχ' πλειόνων ,ἐδεῶν 

ol. ἑκάστου τούτων. συνεστήχασι. λόγοι, ἀλλ᾽ οὖν καϑύ. 

5 λου 7 “Δημοσϑενιχή. re χαὶ Πλατωνικὴ φράσις, μέαν aua 

σύμμικτον ἐκ πολλῶν ἰδεῶν" ἐπεφαίνοψσιν 20 ἐδέαν" imu 
ἰδίας μὲν οὐκέτι κοινῆς δέ τινος £x τοῦ χρησαμένου r- 

gova τῆς προσηγορίας . ἐντεῦϑεν δὲ ἡ ἡμῖν παρίστησιν, ὅτι 

| τὴν τῶν. πρὸ GUTOÜ φεύγει. καχίᾳν, οἱ τῶν χαϑόλου βραχέα 

a 1ó φροντίσαντες τὴν πᾶσαν ἔϑεντο σπουδὴν, ἑνὸς ἑκάστου 
!. διδαόχειν τοὺς τύξους,. ἐνταῦϑα δὲ καὶ τὸν τοῦ βιβλίου 

᾿σχοπὸν δηλοῖ φανερῶς. β΄. Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λό. 

oy uv era ij deréov, ὡς ἄλλο μὲν εἶδος, ἄλλο δὲ ἐδέα. 
xci γάρ εἰσιν ὡς περὶέχον. xal περμχόμεναν. ovrog δὲ 

15 ἀδιαφόρως κέχρηται τοῖς ὀνόμασι, ποτὲ, ni εἴδη- τὰς 
ἰδέας καλῶν, ποτὲ δὲ ἰδέας τὰ εἴδη. : y IT δὴ 

δὲ ἐχείνων" δοκεῖ Tog ἐναντία λέγειν Ὁ ἑαυτῷ, καὶ 0 

τοὺς ἄλλους" ἐμέμφετο, q0UTQ αὑτὸν περιπίπτείν. ἔοικε δὲ 

μὴ οὕτως ἔχειν" οἱ μὲν γὰρ πρὸ αὐτοῦ τὴν πᾶσαν σπου- 

20 δὴν εἰς τὴν τῶν xc ἕχαστα ῥητόρων ἰδέαν ἐσχήχασιν. 

ovrog δὲ᾽ εἰς αὐτὰς τὰς καϑόλου ἰδέας" ὅϑεν διπλοῦν τῷ 

AE μανϑάνοντι. τὸ τέλος, αὐτόν ?* τὲ λύγων χαλῶν , εἶναι 

| 378 πατέρα, xo τοὺς παλαιοὺς χρίνειν εἰδέναι, διὸ καὶ φησι 
τῶν χατ᾽ ἄνδρα εὐδοχιμούντων. δ΄. ΣΧρησάμενον τῷ 

πε τὸ 25 λόγφ". 22 χὸν ᾿Δημοσϑένην" qua, . ὃς * * ταῖς μὲν. τῶν 

᾿ ἰδεῶν ἐπὶ πλεῖστον "8 ἐχρήσατο, ὡς. σαφηνείᾳ τε χαὶ yop- 
γότητι͵ καὶ περιβολῇ, ταῖς δὲ ἐπ᾽ ἔλαττον, ὡς λαμπρότη- 

τι χαὶ 35 ἀερινότητι xal χάλλει." οὕτω γὰρ ὑπερεχπλήττε- 
ται διόλου τὸν ῥήτορα, τῆς μίξεως ἕνεκὰ τῶν ἰδεῶν, ὡς 

ἕνα ἀνθ᾽ ἕνὸς ἀποφαίνεσθαι" πολιτικῶν 35 τε ἄριστον — 

jl 2049 T. VIL 19... 20 Ald, Par. ἐπιφέρουσιν." T. VII. ἐπι- 
qailvovat. Ven. ἐδέαν é ἐπιφαίν. . 21 Par. αὑτῶν. 22 T. VII. 
xs. xc. — 25 Ald. Par. πῶς ταῖς uiv. T.VIIL ταῖς μὲν yaQ, SCT.. 

a. ὅς. E Ald. ἐπιπλεῖστον, abest a Ven. 25 T. VIL. hoc et 
"^ 7 sq. xal om, 26 Par. πολιτικόν. 

᾿ς 
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τὸν Μημοσϑενικπὸν, xol. αὖϑις “τὸν δημοσβενιιὸν ἄριστον 
τῶν πολιτιχῶν" ὅϑεν. καὶ 57 Ἰάμβλιχος 3". ἐν τῷ περὶ χρί- 
σεως ἀρίστου λόγου * 29. φησί" »δεῖ γὰρ μήτε τὸ σύντονον 
εἶναι σαφές". μήτε τὸ ααφὲς ἰδιωτικὸν, «καὶ τὸ" μὲν. σε- 

μνὸν μὴ εἶναι ἄγαν ἐξηλλαγμένον, τὸ, δὲ κοινὸν μὴ εἶναι 

εὐχαταφρόνητον , ἔχειν δὲ τινα ἐξαίρετον ὑπεροχὴν, τὸ 

γὰρ παντελὲς τοῦτο xci -συιιπεπληρωμένον ὅλοις τοῖς 359 

σι 

κάλλεσι τῶν λόγων παρ᾽ Ὁμήρῳ .τε καὶ ἤλάτωνι καὶ. 
Δημοσϑένει γνώριμόν ἐστιν ἰδεῖν" init δὲ τὸ διδάσκειν 
ἄνευ παραδειγμάτων ἀσαφὲς εἶναι δοκεῖ καὶ ὑπάχουφον, 10: 

μηδαμοῦ τῆς διδασκαλίας ἐπερδιδομένης," διὰ τοῦτο τὸν. 
δημοσϑενιχὸν ἐξελέξατο δ τύπον, ὡς ἐν σῶμα παραδιεῇ- 

27 Ven, δὲ καί. 28 T. VII. adds ὃ ̓ϑεῖος... 29 T. VH. 
ἀρίστῳ λόγῳ. 80 Ald. Par. 2918. 2916. τοῖς ὅλοις. Mon. 8. 
ὅλοις om. Ven. ὅλοις τοῖς. . 31 δὲ T.VILom.. 32 T. VII. 

ἐκλεξάμενος τύπον, ὃς καὶ ποικίλος εἶνάι δοκεὶ καὶ ἐξ ἁπάσης ἰδέας 

συμμιγὴς καὶ τοῦτον παραϑέμενος ἅμα καὶ Τὴν διδασκαλίαν dien. 

φήνισε, καὶ ὡς ἕν σῶμα. παραδέδωκὲ, διὰ τὰ μὴ ἐκ π. ὃ. 7. παρα. 

εἰ δὲ τις καὶ ξητοίη, τὶ δή ποτε προετίμησε τοῦ Πλάτωνος τὸν dlc 

μοσϑένην καὶ ταὐτὰ μηδὲν ἧττον κἀκείνου. τὸν ἑαυτοῦ διαποικίλα»- 

τος [Mon. 8. Par. 2916. διαποὶκίλλαντος] λόχον σχοπεέτω πρότερον 

περὲ τίνων τῷ τεχνικῷ σκοπὸς διαλαβεῖν" πῶς yàg ἠδύγατο. mgl 
πολιτικῶν χαρακτήρων διαλεγόμενας τοὺς Πλάτωνος ἐν. παραδείγματι 

λόγους παραλαβεῖν ἄχλως τὸ. κἂν τὰ πιμοῦντα παρὰ Πλάτωνι τὰ. 

- αὑτὰ, πλὴν» i ̂ μίξις διάφορος, πρὸς Wr ἀφορᾷν δεῖ" τὰ γὰρ' ποιοῦν» 

τὰ αὐτὰ πάντως εὑρεϑήσεταὶ .. κἂν ποιητικῶπ᾽ λάβῃς λόγον, xikp πο-- 

λιτικὰν, ἀλλὰ μειγνυμένων αὐτῶν. διαφόρως," ποτὲ μὲν ποιητικὸς, 7IO- 

τὲ δὲ πολιτικὸς. γίνεται λόγος, ὥστε tà διάφορον ἢ μίξις, ἀλλ᾽ οὗ 
m^ - ὃ 56 - . "n » 

τὰ ἀπατελοῦντα ποιεῖ" «αλῶς ov» à τεγνικὰς ἐν παραδείγματι τὰν ᾿ 

Δημοσϑενικὰν ἔλαβε. λόγον, καϑὰ καὶ δ' ξεν. Sch; min. συμμι- 

γεῖν" τῷ Δημοσϑενικῷ φησι, Τὰ μέρη, αἷον λέξιν, ᾿μέϑοδον, σχή- 

ματα καὶ τὰ τοιαῦτα.“ "O 9 εν" ἐκ τοῦ δικανικοῦ, τυχόν. Ἐξ ὦ ὧν ̓ἐκ 

τῶν ὄκτὼ μεδῶν. *O moto» κατὰ τὴν GUtQU φύσιν; «4. οὗ" διὰ 

“τοίαν αἰτίαν ἐγένετο τοιοῦτος 
-^ 
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vos τὴν διδασχαλέων βουληϑ εἰς τῷ μὴ ex πολλῶν ϑέσϑαι 
τὰ παραδείγματα .. προετίμησε δὲ τὸν Δημοσθένην τοῦ 
Πλάτωνος, ἐπειδὴ περὶ πολιτικῶν σχημάτων καὶ χάρα- 
χτήρων ὃ λόγος αὐτῷ, ἐν οἷς ὁ Δημοσϑένης. μᾶλλον τοῦ 

: Πλατωνοξ ἐπλεόνασεν" ἐποίησε δὲ τοῦτο ὥσπερ καὶ Ate 
5 vog ἐν ταῖς παιδείαις " ὑπογράψας γὰρ ὁποῖην δεῖ d- 

voi τὸν βασιλέα καὶ δεῖξαε ταῦτα σπεύδων ἐπ᾽ αὐτῶν. 
τῶν πραγμάτων τὸν Κῦρον ἔλαβεν εἰς ὑπόδειγμα 3" xor 
ἐκεῖνο ?^ : χαιροῦ χαλῶς βασιλεύσαντα. &é Τοτὲ μὲν 
ποιητικός" οἱ μὲν 3" ποιητιχὸν ἐξηγοῦνται τὸν sno 

10 μένον καὶ ἐπιτετηδευμένον λόγον πρὸς τὸ τοιούσδε τοὺς 

ἀχούοντας καταστῆσαι, οὐ 55 ποιητικὸν δὲ τὸν ἐπετετη- 

“δευμένον μὲν, μὴ μέντοι δοχοῦντα " ἄμεινον δὲ τῷ Ah- 
,καρνασσεῖ "7 Δρονυσίῳ ἑπομένους 'ποιητικὸν μὲν λόγον 
φάναι τὸν τροπιχῇ τε καὶ μεταφορικῇ καὶ διϑυραμι βΘόδει "3 

| 45 συνϑήκῃ συντεϑειμένον, ὁποία 7 Τοργίου τοῦ ῥήτορος 

φράσις" πρῶτον γὰρ ἐχεῖνος, ὡς φησιν 0 Διονύσιος "5 ἐν 

τῷ περὶ μιμήσεως δευτέρῳ ^?, τὴν ποιῃτικὴν xol àv 

53 Par. παράδειγμα, ' 84 Ald. ἐκεῖνος. Par. κατ᾽ ἐκεῖνο 

τοῦ καιροῦ. τοῦ manu recentiori insertum, T. VII. xaz' x 

vou καιροῦ." 585 T. VIL. oi μὲν πρὸ ἡμῶν [Mon. 8. ztgooiu&»]. 

36 T. VIL. ὡς oU ποιῃτιχὸν δὲ xoi γὰρ καὶ τὴν οὗ ἄρνησιν τῷ (ur 
σιρυσετίϑεσαν. 487 T. VII. ᾿Ἁλικαρνασῆ, δ8 T. VII. διϑυραμ- 

Bun. 39 Mon.8. Par. 2916. 3977. ὃ Ἁμλαρνασσεύς. Ald. Par. 
ὅ Διονύσιος. Ven. Διονύσιος. 40 Ald. Par. 2918; 2916. 2977. 

-Mon. 8. ἐν τῷ (Mon. ἐκ τᾶ »] περὶ μιμήσεως, χαρακτήρων καὶ συνϑέ- 

«ec ὀνομάτων. Trium, Jibrorum tuli in unum confusi offen 

derunt jam Harlesium, ad Fabric. Bibl. Gr. T. IV. p. 399., cfr. 
-Morelli Bibl. MSS. P. $03. Spengel. cway. z&y». p. 69. ' Rece- 

“Ῥὶ lectionem eodicis Ven. non sine. inetqu, ne auctorem non 

scribam eorrexerim, Inlibro de compos. verb. haec, quae h.l. 

dicuntur*de. "Gorgia, nusquam leguntur. Semel tantum Gorgia 

mentio fit p. 141. Schaef.. Inira vero haec ípsa ex solo libro 

περὶ μιμήσεως laudantur, Ceterum notatu dignum, hujus operis, 
ὶ eo. € Ut - 
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ϑαμβώδη λέξιν εἰς ̓ τοὺς πολυτικοὺς: εἰσήνεγκε λόγους" ὡς 

ποιητικὸν μὲν 4t λόγον , καὶ γὰρ 33 αὕτω τινες γράφου- , 

σιν, ἀλλ᾽ οὐ ποιητικὸν τὸν svQvOu(ag μὲν καὶ ἁρμονίας - 
ὁμαλῆς μετειληφότα, κατὰ ** περίοδον καὶ κῶλον εἰς ** 

᾿ἀπηχρηβωμένην σύνϑεσιν,. τὴν δέ ys ** οδιϑυραμβα δὴ xolg 

ποιητικὴν συνθήκην ἥκιστα. ζηλώραντα,.. οἵα τίς ἐστιν ἡ 

“τοῦ ᾿Ισοχράτους φράσις, περὶ ἧς καὶ “ιονύσιος ἐν τῷ l0 

πρώτῳ τῶν ^^ χαραχτήρων c ὡδί πως 47 λέγει . TOV τὲ γὰρ 
φωνηέντων τὰς παραλλήλους ϑέσεις «e ᾿ἐχλυούσας τὴν 

ἁρμονίαν τῶν ἤχων καὶ τὴν λειότηξᾳ τῶν φϑόγγων λυ- ὁ 

μαινομένας ἐκτρέσπεται, 18 περιόδῳ T6 xal κύχλῳ περιλαμς 
βάνειν τὰ 45 νοήματα πειρᾶται ῥυϑμοειδεῖ 55 πάνυ. xol 

OU πολὺ ἀπέχοντι τοῦ ποιητικοῦ μέτρου“. ὅϑεν δὴ καὶ 
πλείστους ἰάμβους παρ᾽ αὐτῷ ve καὶ Δημοσϑένει ῥῴδιον' 

εὑρεῖν, πάλεν δὲ περὶ τῆς ἄνευ μέτρου λέξεως τῆς ὁμοίας 4g 
καλῷ ποιήματι λέγων ὃ αὐτὸς Διονύσιος 54 ὧδέ πού φη- | 

σιν ἐν τῷ περὶ συνθέσεως ὀνομάτων" $3 Δημοσθένην γὰρ 

ἐν τοῖς μάλιστα οἴομαι τὴν ποιητικὴν ἐχμεμάχϑαι φρά- 
σιν, τίς y&Q οὐχ ἂν ὁμολογήσειεν τοῖς. χρατίστοις ἐοικές: 

yo, πηιήμασί τὲ xol μέλεσι τοὺς Δημοσῦ svixoUg 'Aoyovg 20 

xci μάλιστα τάς τε κατὰ 53 Φιλίππου δημηγορίας xol 
τοὺς δικανιχοὺς ἀγῶνας τοὺς: δημοσίοις ", ἔνϑα δὴ καὶ 

τὸ προοίμιον τὸ xaté “Αἀριστοχράτους. παραϑεὶς ἐκ tod, 

, λῶν αὑτὸ συνεστάναι μέτρων ἀναπαιστιχῶν τὲ καὶ ἐλεγειν 
αχῶν δείκνυσι" καὶ πάλιν μετ᾽ ὀλίγα. φησίν" γε, ἀπόχρη -: 

quod tribus libris constitisse vulgo: ferunt, .quartum librum 

memorari ab anonymo, T. VII. 44 Par. et. T, VII. δέ. 42 

καὶ γὰρ. οὕτω --- ποιητικὸν T. VÍL om. 43 T. VII, χατά T4 
44 zig T. VII. om. 45 ys T. VII. om, - .46 τῶν T. VII. om, 

47 T. ὙΠ. ὧδέ πὼς, T. V. p. 538. Reisk, 48 Ven. ἐξίσταται. 
49 τὰ T. VIL. om. . 50 T. VII. ῥνθμοειδῇ et ἀπέχοντα. 51 
Διονύσιος Ven, om,. — 52 c. 25, p.578. Schaef, . 53.Ven. 
xU TO om: Par, 2916. κατὰ Φίλιππον. B4 pe .382. Schaef, Rea τ 

cepi ex  Dionpiio εὔμετρον, Ald. Codd. ἔμμετρον. 
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γὰρ τὴν πολιτικὴν λέξιν εὔρυϑμον᾽" εἶναι καὶ εὔμετρον' 
οὕτω γὰρ ἄν εἴη “οιητικὴ 55 μὲν, oU μὴν ποίημα, χαὶ 
ἐμμελὴς μὲν, oU μέλος δέ". ἔτι y& μὴν ἐν τῷ περὶ papa 

. 069g ὁ αὑτός φήσειν," ὅτε l'ooyíag μὲν τὴν ποιητικὴμ £- 

i$ μηνείαν᾽ μετήνεγκεν εἰς λόγους πολιτικοὺς, 56 οὐχ ἀξιῶν 
, ὅμοιον τὸν ῥήτρρα. τοῖς ἰδιωτάις εἶναι. “Ἔυσίας δὲ τοὺ- 

870 ναντίον ἐποίησε" τὴν γὰρ. φανερὰν ἅπασι καὶ τετριμμέ- 
γὴν λέξιν ἐξήλωσεν, ἔχγιστα γομίζων εἶναι toU πεῖσαε τὸν 

(du. τὴν τὸ χοινὸν τῆς ὀνομασίας gol 57 ἀφελές" ἥκιστα 

| 40 γὰρ ἂν τις εὕροι τὸν “υσίαν τροπίχῇῃ xol μεταςοριχῇ 
, λέξει κεχρημένον" σεμνὰ δὲ καὶ περιττὰ καὶ μεγάλα 5 
qaad eL τὰ πράγματα ποιεῖ τοῖς κοινοτάτοις ὀνόμασι 

χρώμενος καὶ ποιητικῆς οὐχ ἁπτόμενος κατασχευνῆς" ἔτι 

ye μὴν 0 αὑτὸς ἐν τῷ αὐτῷ βιβλίῳ τὸ δοκοῦν ἀνεσιτηήδευ- 

ἂρ τὸν εἶναι ἀποίητον ὀνομάζεε. καὶ πολὺ xaAMOV ἣν οὕτως 
ὑνομάσαι τὸ ἀνεπιτήδευτον, ἐπείπερ 5). τοῦτο "ἐβούλετο 
᾿δηλῶσαι". ἢ ὡς οὐ ποιητικόν" ἐπάγει γὰρ καὶ, τάδε περὶ 
Avdiou“ ,»δοχεῖ γὰρ ἀποίητός τις εἶναι 65 xab ἀτεχνίτευτος 

. 6 τῆς ἑρμηνείας αὐτοῦ χαραχτὴρ, καὶ πολλοῖς ἂν καὶ τῶν 
so φιλολόγων παράσχοι δόξαν, ὅτι ἀνεπιτηδεύτως καὶ οὐ 

κατὰ. τέχνην, αὐτομάτως δέ πως καὶ ὡς 65 ἔτυχε σύγχει- 
ται ἔστι δὲ παντὸς ἔργου μᾶλλον τεγνικοῦ κατεσχευα- 
σμένος" πεποίηται γὰρ αὐτοῦ. τὸ ᾿ἀποίητον καὶ δέδεται 

᾿ τὸ λελυμένον, καὶ ἐν αὐτῷ τῷ 53 μὴ δοκεῖν δεινῶς χατε- - 

25 σχευάσϑαι 93 — τὸ δεινὸν ἔχεικ; ς΄. πκιξιμήσῃ 64 δὲ 

58 Sc min. ἡηουητικὸν λέγει τὸν ταῖς ἀληϑείαις ποιητικὸν, ὡς 

(o7 ᾿Ομηρικὸν , ὡς ποιητικὸν τὸν ἔμμετρον “μὲν καὶ ἐοικότα ποιητιχῷ, 

οὖς "οὕ μὲν πάντη ποιητικὸν, ὡς τὸν δημοσϑενικὸν καὶ ᾿Ισοκρατιχόν. 

- “ὧν παρὰ τούτῳ * λεύπει τὸ λόγων.. 86. T. "VIL. ποιητικούς. 

57 'T. VII. καὶ τό — ̂58 T.VII. μάλα. 59 Par. et T. VII. 

εἴπερ... - 60 Ald, οἶμαι. Par. et T. VIL. εἶναι. ^. 61 καὶ dg Mon. 
perlac. om, — Cfr. infra p. 411. Ald, ' : 62 Ald. Ven. τό. 

65 Mon. 8. καταρχευάσϑαι τὸ δεῖν ἔχειν. c 64 Par. ἐπιτιμήσῃ. 
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μηϑεΐς": πρίσιν μὲν λέγει -τὸ 65 χρῖμαι τὸν ᾿δημοσϑένην 

παρὰ τοὺς ἄλλουρ᾽ μέϑοδον δὲ τὸ διὰ. τῶν τοῦ Δημο- 
σϑένους λόγων καὶ περὶ τῶν, ἄλλων διδάσχειν ἰδεῶν.. C. 

En evxQeveio εὐχρίνειαν οὐκ αὐτὴν τὴν ἰδέαν λέγει" 
ἀλλὰ: τὴν τοῦ ἰδίου᾽ συγγραμμάτος; ; ὡς τῶν παλαιοτέρων ἜΣ 

ἀσαφῶς περὶ τῶν ἰδεῶν εἰρηκότων. 
᾿ . f 

Ὃ τοίνυν “Ἰημοσϑένης 0 τιπὲρ κεφάλαιον ἣν τῶν πολιτικῶν ἠκριβω- 
κὼς τὸ μὲν. ὡς διὰ πάντων. ἥκει. πανταχοῦ ταῖς μίξεσι, καὶ τὰ λοιπά, ΄ 

Μήϑ᾽ ὃτε δυμβουλεύοι". Σ xal γὰρ ἐν Φιλιπ- 
πιχοῖς συμβουλεύων" σφόδυῷ: τῷ: ψόγῳ, oneo ἐστὶ navy 10 

γυρικοῦ, πέχρηται χατὰ. Φιλίππου, ἔχ᾽ τὲ τῆς οἰκείας φύ- 

σεως xol τῶν συνόντων καὶ πάντοϑεν 8. αὐτὸν διαβαλ- 
λειν πειρώμενος" καὶ πάλὲν ἐν τῷ * περ) ατεφάνου δικα- 

γιχὸν δίδος. μελετῶν πανηγυρίζει" τῇ: TE) XOT Aioxivou D 

πομπείᾳ λαμπρῶς ἐπεξιὼν καὶ ταῖς εὐφημίαις τῆς οἰχείας 45. 
ἐναβευνόμονον" πολιτείας. β΄. X&Àenov δὲ οὐδὲν ἥ τ- 

γ᾽ 5 παρὰ τὸ εἰρημένον ἐν τῷ κατὰ σοφιστῶν Ἰσοχρά- 
τους: 7 φημὶ γὰρ ἐγὰ τῶν μὲν ἐἰδοῶν, dE ὧν τοὺς λόγους 
ἅπαντα καὶ λέγομεν. χαὶ συντίϑεμᾶν,, λαβεῖν ἐπιστήμην "5 

οὐκ εἶναι τῶν πανυ γαλεπῶν, ἣν; τὶς αὐτὸν 3 παραδιδῷ 20 

μὴ τοῖς ῥᾳδίως ὑγεισχνουμένοις, ἀλλὰ τοῖς εἰδόσι τι περὶ 
— — 

Ald. ἐπιτιμήσει. 65 T.VII. διότι ἔκρινε 10v dup. “μάλιστα παρὰ 

τοὺς ἄλλους κεχρῆσϑαν τῇ. τῶν ἰδεῶν ποικιλίᾳ περὶ τοὺς λό γονς, μέϑ. 

᾿ δὲ, ὅτι διὰ τὸν np. λόγον — ἰδεῶν διδάσκει, ' EX 2i 

£T.OVILàe 2 T. VIL σφόδρα. — 5 T. VIL πανταχό. — 
Qo. ἃ T. VII. ἐκ Ἰῶν.. b Ald. ἐναμβρυκόμενος. πολιτείαν. 

corrigit Par. et T. Vy. . 5 5 Quae. suh litt, . e leguntur: Jo. Si- 

cel. in commenfarium, suum recepit, sub titulo: “εἰς τό * τοῦτο δὲ 

παγχάλεπον εὑρεῖν, Συριανοῦ καὶ Φοιβά ἀμ. «0f. [Sie] Etíam 

hic sumsit ex T. VII. àp. 7 Per. 2916. 2977. ᾿Ισοκράτει., Ald. 

Par. Sicel. ̓ Ισοκράτοῦς. 8 Sicel. αὐτὰ παραδίδωσι. Par. 2916. 

2977, αὐτῶν παραδιδῷ. Mon. 8, αὐτῶν παραδῷ. Ald. et Par. αὐτὸν 

παραδῷ, recepi lectionem Isocr. $. 16. p. 351. Bekk, 
v a 

- 
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αὐτῶν. τὸ δὲιτούτων ἐφ᾽ ἑχάστου " τῶν πραγμάτων, ἃς 
δεῖ προελέσϑαι. xci μῖξαι πρὸς ἀλλήλας, x&i τάξαε κατὰ 
“τρόπον, ὅτι τε xel τῶν καιρῶν. μὴ διαμαρτεῖν , ἀλλὰ καὶ 

"τοῖς ἐνθυμήμασε πρεπύντως 1* ὅλον τὸν λόγον καταποι- 

ᾧ κῖλαε, καὶ τοῖς. ὀνόμασιν ᾿εὐὑρύϑμως "καὶ μουσικῶς εἰπεῖν, 

ταῦτα πολλῆς ἐπιμελείας δεῖσθαι", πλὴν ὃ Ἑρμογένης φη- 
div, ὅτε τὸ γνῶναι τὴν μίξιν οὐδὲν ἴξ δυσχερές . γ΄. Εἴ. 
τε ἐν μέτροις" μέτρα μέν qat». οἷα τὰ τῶν ἐποοιῶν, 
"Ὀππιαγοῦ, "Διονυσίου, τοῦ τὴν περιΐγησιν γράψαντος, χαὶ 

40 τῶν τοιούτῳν, ποίησεν. δὲ οἷα τὰ. Ὁμήρου" καὶ Ἡσιόδου 
7 Kol τῶν ἄλλων, χαταλογάδην δὲ τὸ πεζόν. ὃ. row 

χεῖα καὶ ἀῤχας" P? στοιχεῖον. καὶ ἀρχὴ διαρέρει" τὸ 
- . μὲν γὰρ στοιχεῖον καὶ ἀῤχή ἔσειν, ἡ δὲ ἀρχή οὐ πάντως ' 

στοιχεῖον . ὃ χάρ -τρι ϑοὺς ἀρχὴ τῶμ 13 ἁπάντων, ovs 
45 ἔτι δὲ στοιχεῖον. .ἐ. Καὶ ὅπ ec yivezas «τουτέστε διὰ 
ει σοίων λατασκευάζεται ἐόπων" τὸ δὲ τὶ δύναταε ἀντὶ τοῦ 

τί τὸ ἀπὸ τῆς μίξεως τῶνδε ἢ τῶνδε τῶν ἰδεῶν. ἀσεοτέλε- 
σμα. c. H μὲν οὖν ὑπόσχεσες 1*5 ἐν τῷ πρώτῳ "" 

τῶν Φιλιππικῶν εἶπεν. ὁ ῥήτωρ" ,: μὲν οὖν ὑπόσχεσις 
40 οὕτω. μεγάλη, τὸ dà πρᾶγρια góu 15 τὸν ἔλεγχον δῴσει, 

« κριταὶ δὲ ὑμεῖς ἔσεσδε"" τὸ 17 δὲ χἀνταῦϑα διὰ τὸ τὸν 
An μοσϑένην ἐκεῖ φάναι, »τὸ δὲ πρᾶγμα ἤδη τὸν ἔλεγ- 

, «ov δώσει". 
L * 2 * . J 

. du tolytiy “ὅτι τὸν Δημρσϑενιλᾶν "λόγον τὰ ποιόῦντά ἐστι 

25 B εἰ μέλλοι τις ὡς ἕν, ba τὰ “λοιπά, 

EM μὲ τοίνυν!" ὅρα, ὥπως. ἀξιωματιχῶς καὶ μηδὲν 

-ἰνδοϊάσας τὸν λόγον προᾶγει; ) Ῥηδαμώς, χατὰ τοὺς προ- 
. . : 5» ᾿ ον ᾿ξέρη-» 

9 Sicel. ἑκάστῳ: | 40 πρεπόντως Par. om. 44. Par. T. VIÍ. 

et Sicél et. 412 T. VI. uc. 13 T. VIL. μὲν ἀπ. 44 Ald. hb. 

1. et in contextu ὑπόϑεσις, scribendum ὑπόσχεσις ex Phil. I. pH 

15 T. VII. μϑ, τετάρτῳ, - 16 T. VIL οὕτω. 417 τὸ δὲ — ᾿δώσει 

T. VII. om. — 0t 0g o0 on. 
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εἰρημένους ἀπιστῶν € ἑαυτῷ. περὶ ὧν βούλεται λέγειν. θ΄. «ΑἹ 380 
δὲ χοινωνοῦδ ἐ" τοῦτό guam, ὅτε εὑρίσκοντο. ἰδέαὶ 
κοιμωνοῦσαι. ἀλλήλαις "κατὰ. ἔννοιαν ᾿τυχὸν ἢ σχῆμα. ἡ 
ἕτερόν ti τῶν δλτω, βαρῶν" αἱ δὲ χατὰ δύο 1 T7 κἀὶ πλεῖν 
"ova. y. "Doxmip xov. διαφοράν i ὃ λέγει, τοιοῦτον $ 

ἐστιν" ἡ χαθϑαρόξης τῇ σεμνότητι. κοινωνεῖ σχήμασι, XU)» 

λοις, ἀγαπούδεσὲ᾽ ἑοῖς de κεχώρισται. δ΄. Ἵν᾽ àx τούς 

των" — πρόλαμβανεῖν γὰρ δεῖ τὴν τῶν xoivov διδασκαλί- 
αν" εὐριαρέστερον «0 σῶς ὃ ταῦτα καταλαβὼν παραχοῦ 
λουϑήδει τοῖς ἱερικιτέροις. ΝΕ 10 

: Ἅπας roiui⸗ λόγος ἔγνοιάν v' ἔχει͵ πάντως τινὰ, καὶ τὰ λοιπά. .. 

"H^ ἐννοία e' 3 αἱ μὲν "m τῶν ἰδεῶν μονοειδεῖῷ 
ἔχουσι τὰς ἐννοίας, ὡς ἡ καϑαρότης , αἱ δὲ xol μέχρι 

τριῶν καὶ τεττάρων προέρχονται τόπων, ὡς ἡ σεμνότης ᾿ 

χαὶ ἕτερα!" ᾿μέϑοδος δέ ἐστιν ἡ οἰχόνομία; τὸ πῶς δεῖ 15 
προφέρειν τὰ ᾿ινσήματα, E. “ἐστὲ σχὴμὰ τῆς ἐννοίας ? 

ἀναλογεῖ * δὲ ἢ μὲν ἔνϑμοια τῇ ψυχῇ, ἡ δὲ μέϑοδος τῇ 
ταΐτης κινήσει" ὡς γὰρ. ἡ" ψυχὴ ἡρεμοῦσα μὲν οὐδὲν ἀ- 
ποτελεῖ ἡ ἔγνοια, κινουμένη «δὲ ποιεῖ. τι, καὶ τοῦτο χαλεῖ 
ται μέϑοδος, 7 ftepi τὴν᾽ ἔννοιαν". ἤδη δὲ χαὶ 7 λέξις, 20 

ἀναλογεῖ" τῷ σώματι, ὥσπέρ ἡ ψυχὴ διὰ τοῦ ὀωματυξ' 

ἐνεργεῖ, οὕτω xol ἔννοια διὰ τῆς λέξεως, “καὶ ὅπερ ἐν τῷ" 
σώματι μορφὴ; τοῦτο iv τῇ λέξει ὀχῆμα" ἔστι δὲ xol 

ἕν αὑτῷ ? καὶ σύνϑεσις ὁμωνύμως λεγομένη καὶ $ Ld 
παυσις" ὥσπερ γὰρ TG. σώματα. περατοῦται, τὸν αὐτὸν 25 

τρύπον᾽ xai τὰ 7 κῶλα τὴν. ἀνάπαυσιν. D καὶ τὸ ἐξ 
ἀμφοῖν͵ τούτων * ὁ évOpog. . "Ioríov, ὡς “ἕτεροι. τεχνο-. 
γράφον τρία “ gar, QUX Oxrü, γνῴμην, οἷον τὸν νοῦν ,1 

1 Al, ἃ, δέ, — Ofr. T. VII. »y;. 5 Ald. καὶ κατά, Par. 
αὐ or. ἡ ; Cfr. T. Vila. 4 Cfr. T, VII B. δ ἐν αὐτῷ 

ud. om., recepi ex Par. 6 ΤΟΥ͂Τ]. καὶ $3. 7 τὰ éx T. VII, 

ecépi, — 8 T. VII. τούτοιν ὀυγνισϊάμενον, 
RAhetor.V, . ο 29 

ΕΝ 
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σχῆμα, τουτέστε τύπον τοῦ λόγου" ᾿ ἀπαγγελίαν, à ἧς 
ἀπαγγέλλεται, τὰ πράγματα... B. Καὶ τὸ ἐξ ἀμφοῖν' 

? ῥυθμὸς ἐστιν ὁ ποιὺς ἦχος τοῦ λόγους ἐπμβόχροτος 

τυχὸν ἢ “Ἀνακρεόντειος 1 ἢ) ἐλεγεῖος ἡ ῃ ) ** ἑτεδοῖος τες" ἰστέον 

p δὲ, ὅτι, ὥσπερ 1j- “μέϑοδος ἐξάπλωσίς ἐστε xal ἐργασία τοῦ 
γοήματορ, ποικίλον αὑτὸ. καὶ nevzodanóv. £X μονομεροῦς 

ποιοῦσα, 2 οὕτω xol τό ̓σφῆμαᾳ τὴν m Ad emoia- 

fov, ποτὲ μὲν πνευματμρῶς ἐχφέρετας 3 χαὶ ἀχμαίως, 
ποτὲ δὲ περιοδικῶς͵ συνάχεται, ποξὲ. δὲ ἄλλως. χαὶ cÀ- 

40 λως" ἔτι ** ἰστέον, ὡς ὁ μὲν τεχνικὸς τὰ. σχήματα, μὸν 

γῆς εἶναι λέγει τῆς λέξεως , οἱ δὲ πολλοὶ τῶν τεχνογρά- 

φῶν καὶ κατὰ τὴν ἔννοιάν *9. φασιν «εἶνον ὀχήματα" ἐπὶ 
μὲν γὰρ τῶν κατ᾽ ἔχνοιάν. φασι σχημάτων, κἂν. ausus 

τὴν λέξιν, “οὗ βλάψεις τ τὴν. ἔννοιαν, !6. οἷον" νυνὶ ài 
45 ὑπὸ 17 τῶν yonoroy τούτων διέφϑαρται: I8 τὰ πράγμα. | 
ταῦ“ τοῦτο, φασὶ, κατ᾽ εἰρωνείαν εἴρηται" 19 ἄμειψον | 

δὲ τὴν λέξιν, xol Sis; ὁποίᾳν ?9 βούλει, μάνον τὸ ἢϑο; 
ἐμφαίνουσαν, ?t οἷον ἀντὶ τοῦ χρῃστῷν εἶπε καλῶν χαὶ 

9 ὃ Par. om, '. 40 Mon. 8: 7j ἀμβῥάχοτος τυχὺν δὲ "dyaxoto- 

τος. 11 T. VIL ἢ τοιύςδε. περὲ τούτων ἀκριβῶς διβάξει σε ὃ 
., τεχνικὸς ἐν τῇ xa^ ἑκάστην ἰδέαν ἐπεξεργασίαι" ixderg γὰρ mv 

τῶν διὰ τούτων τῶν μερῶν γίνεται" καὶ πρὸς ᾿ἀγάγκης αὐτῷ Ot- 

χνῶς ἅμα καὶ ἀκριβῶς stg) τούτων διεξιέναι" : τοῦτο nro παρα- 
τηρητέῦν, ὅτι ὥσπερ x. T. À. 12 T. VII. add, τὴ» γὰρ anle; 

στάσιν χαὶ ξητήσιν τῇ ἀμοιβὴ τῆς ἐννοίας, εἰς πλείους ἀπετέλεσεν. 

43 Àld, Par. ἐκφέρει et συνάγει. T. VIL “ἐκφέρεται et συνάγειμι. 

M 744 £u ἰστέον ὡς T. VIL, oin. 45: T, ὙΠ. ἔν», ἐπιχειρήσαντε; 

παρακφούειν ἡμᾶς. ἐντεῦϑεν φήϑησαν" ᾿ἐπὶ μὲν. γάρ. 46 AK 

λέξιν. Par. et T. VIL, ἔννοιαν. :: 17 Nd. ὑπέρ. 'Par. vno. -- | 

Dem. Ol, HI. p. 55. »vyi δὲ πῶς $j ὑπὸ ey χοηστῶν τῶν y | 

τὰ πράγματα. ἔχει. 18 T. VH. διέφϑαρτο. 19 T. ὙΠ. X 

λεχται τὸ σχῆμα, ἀλλὰ τὴν λέξιν ἄμειψον. 20 Ald,  Ozroia, Par, 

ónolay, T. VIL ὁποῖον, 21 T. VII. add, καὶ σκύπησον, εἰ ἢ 

μεταλλαγὴ τῆς λέξεως ἔβλαψε τὴν ἐνῚθύμησιν » Οἷον καϑ᾽ ὑπόϑων 
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ἀγαϑὼν;" καὶ 5. pscaliayr. τῆς λέξεως οὐ διαφϑείρευ 
'τὴν ἔννοιαν" ἐπὶ δὲ τῶν χατὰ λέξιν σχημάτων." δια- 

λύει tó-tà»* οἷον. ἑφτὰ σγῆμα TO καλούμενον Wrümtxóv" 

(0530 ἔχει, μή μδ' Τημοσϑένει παραδῷτε, pi μὲ "Qu An- 

μοσϑένην ἀνέλητε᾽ ἐὰν.33 γὰρ ἀμείψαξ τὴ» πτῶσιν ἐν. δ 
ταῦϑα ἄλλην παρεμβάλῃς 24. λέξιν, τὰ σχῆμα" Dioec 

οἷον μή u& Δημοσϑένει. παραδῷτε; μή μὲ διὰ τοῦτον 5 ΄ 
ἀνέλητῃ" 36. δοχεῖ δὲ βέλτιον. λέγειν ὃ Tetvixóg* πῶς yag 
ἂν σχήματα: μόνης eb pede τῆς ἐννοίας: ̓ ἀδγηβάτιστος 

yap αὕτη, ὅταν ἡρεμῇ καὶ μένῃ καϑ' havrijv ἐνεργοῦσα 1 
δὲ πάντως. dul τὴν λέξιν χαταφέρεται," περὶ "ἣν. γίνεται 
χαὶ τὰ cjr etie aab δὴ Aoyynog ἃ φιλολάνος ἔν τῇ ῥη- 156 

τορικῇ τέχνη “μῦύνης τῆς λέξεως εἶναι λέγει dà: σχήματα 
αὑταῖς λέξεσι, (px00V . οἵτως" 21 boe ὀγήματα. toy n. 

νοιῶν. ὠνόμασται ; olov προδιόρϑασις »ἐπιδιόρϑώσις,: 25 45 
: τὰκ εἶα ἢ 

ij 

ἀντὶ τῶν. χρηστῶν εἰπὼν ̓ χαλῶν. tdi 'οὕτῶ,- φασὶν ̂  ἐπὶ, τῶν, 

κατ᾽ ἔνγοιαν σχημάτων h μεταλλαγὴ τῆς λέξεως. οὗ “διαφέδετ᾽ tete] 

τὴν & 22 mdr T, VII. om. 25 'P. VII. ἐνγταῦϑα p. 

εἰ τὴν πτῶσιν &p. — 24 Pár. et T. VII. παρεμβάλῃς. Ald. παρεμ" 

βίλλῃς.. .. 95 T. VIL. τοῦτο. ' 25 T. vit. addit: τοῦτο γὰῤ 

oix ἔστι πτωτικὸν μεταληφϑείσης τῆς λέξεως καὶ ἐπὶ dy ὁμοιοκας 

ταλήκτων ὡς ὁμοίως; καὶ πολλοὶ μὲν ἀρέσκονται ταύτῃ τ ̓ δόξῃ καὶ 

τῶν μάλα σοφῶν; ὃ δὲ τεχνικὸς τῆς λέξεως᾽ εἶναι λέγει τὰ | σχήματα! 

πῶς γὰρ ἂν μόνης εὗρεϑ εἴη -- -- τὰ σχήματα" καὶ τόντο σαφῶς 

ἐν τῷ nig αὐτῶν δειχϑήσεται. λόγῳ" πλὴν kot οἱ πὲρὶφανεῖς τῶν 

τεχνικῶν τούτῳ τῷ λό γῳ υναινοῦσιν͵ Mon. συγεινοὺσι», αὐτίκα 

dhyy. φιλολ. ἐν t$ nt. τέχνῃ, τῆς λέξ ξξως' 'μόνης & ἃ. τ. Aog. xoi δὴ" 

ταρεϑέμεθα, καὶ τὴν λέξιν αὐτὴν , ὅπως ς uides ἀπὶστήσῃ τοῖς εἰρ- 

ἡμένοις, οὖσα,“ φησὶ σχήματα. $97: Ald, οὗτος, scripsi ὀὕτωςὶ 

— Sqq. ὅσα σχήματα — --- ὑποκρίσεὼς ἀρετῇ πρέποντα; quáé 
h. l. Longino tribuuntur, Ápsinis rhetoricae j p. "715. sine did 
versi auctoris nomine inserta esse, Ruhnkenii répertum 8t lita 

erarium. Vide F. K. Wolf, Analect, litter, Vol. II. P. 522. 
8 ἐπιδιόρϑωσις T. VIL Aim 57 ERES 

29.. ΄ 
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ἀποσιώπησις,}5 -aepoderine ,' εἰρωμεία, ἡϑοποιΐα, ἅπαντα 
ταῦτα οἵ uos δοχοῦσε δικαίως σχήματα χαλεῖσϑαε, αλλ 
ἔγννοιαι-, καὶ. ἐνθυμήματα, καὶ "λογισμοὶ τοῦ “πεϑανοῦ 

χάριν, )?. 3oi πίστεως εἴδη" ?* «τὰ μὲν γὰρ προοιμίων 
& ἔχει δύναμιν, ἐπιδιόρϑωσαίς τε. χαὶ. προδιόρϑωσες, ἡ δὲ 
παράλειψις τὸ τἀξιόπιστον ἐνδείκνυται, καὶ μέρη ἂν εἴη 
φῆς παϑητιξὴρ Ts καὶ -ηϑικῇς ἀποδείξεως, τῇ τῆς ὑπο- 
ἀρίσεως ἀρετῇ, σερέποντα 7 ?? | y. ᾿Αλλὰ μὴ ἐξ vno 

βολῆς" πρφηχονῥμένώς ἐσεὶ λέγειν τὸ ἀπ᾿ αὐτῶν ψιλῶν 

40 ἄῤχεφϑας τῶν πῤαχμάτων" ὡς Δημοσθένης "33 ἐν τῷ χα- 
σὰ “Σπουδίαν" "5, ἀδελφὰς ἔχομεν. γυναῖκας, ὦ ἄνδρες 

38] .«4ϑηναῖρν, ἐγώ: τε ζαὶ “Σπουδίας αὕὐξοσὲ, Πολυεύχτου ᾽" 

| ϑυγατέβας t xat. “εσίας iy τῷ xata Aioreiroros »» δε» 
- ᾳφοὶ ἤσαν. Δμόδοτος xol Δωγείτων ὁμοπάτριοι" “35 ἐξ 

ab ὑπηβολῆς δέ (aw, ijro⸗ ὕχαν μὴ Ἱροῃγουμένως τὶς εἰ- 
σαγῃ τὸν λόγον, ἀλλὰ προειρηχὼς 37 τινὰ οὕτως ὑπο- 

βαλληλ35" τὸ πρᾶγμα, περὶ οὗ -ἐϑέλει εἰπεῖν , ὡς ὃ ῥήτωρ 
C? 

29 Μοὴ.8. ἀποφήτηαις, tum Ald. εὐθοποιΐᾳ.. 80 Ald. "Par. σεειϑανοῦ 

χωῤίον. T Vii. χάριν. 317. vn. εἴδους. 32 T. VII. addit: xai ταῖς 

τα μὲν Moy piros ὃ φιλρλό γος, ᾧ 9. 9. δεῖ μάλιστα πείϑεσθαι, κἂν οὗ λοιποὶ 

σαντες ἐνα»τιῶνται. τῷ λόγῳ. "πλὴν χαὶ αὐτὸς ὁ τεχνικὸς ἐν τῷ ̓'περὶ 

αὐτῶν ἀποδείξει, λόχῳ τῆς λέξεως μόνης εἶναι τὰ σχήματα, γῦ» ἀπα- 
ἐν 

φίϑμησιν ποιεῖται ψιλὴν , καὶ πάρεργον ἦν ἐν μὴ προσήκουσε τόποις 

τὴν cQ) αὑτῶν καταναλῶσαι διδασκαλίαν.. 53 T. VII. c. Rece- 

pi etiam Jo. Sicel. usque. ad, ὑποβάλλει τὸ μερικόν. 34 Μοπ.8. 

καὶ ἐνταῖϑα κατὰ σπουδῆκ... 55 Sicel. ᾿Πολλυεύκτου. 36 Ven. 

' addit: xol ὁμομήτριον, ἀλλ. μὴ ἐξ ὑποβοϊῆς, 7] πὼς ἑτέρως" & 

ὑποβολῇ ἐσειν, ἢ ὅταν. -- Sch. min. μὴ ἐξ ὑποβολῆς φησιν, o 

γὰρ ἀφίσίασϑαι δεῖ τοῦ πρρηγοὐμέγου, 9 καὶ ἐπιφέρειν ἕτερον, rovro 

γάρ ἐστιν" à ὑπόβολή. ibid. ἀντὶ τοῦ πόῤῥωθεν᾽ τοῦ ὑποχεεμένου, ἢ 

μεταξὺ τῆς διηγήσεως ὑποβάλλειν ἄλλό τι. Διὰ ἐπιϑέτων Φοῖ- 

βος ὃ ὃ ᾿ἀπόλλων, καὶ ᾿Ιωάννης 9 Χρυσόστομος. ib. τῶν μὴ κυρίων 

ὀγομάτων»,. λέγει δὲ τὰ τροπικὰ καὶ ἐμφαντικά. 37 Mon. 8. προη- 

γουμένως. 88 Ald, Par. Sicel. ὑποβάλλει. T. vi. noB. 

ἊΝ 
Φ. . 
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i» τῷ πρὸς Βοιωτὸν περὶ προιχός ̂ . ,, πάντων ἐστὴν ἀνι: 
αρότατον, 29.9. ἄνδρες, ὅτὰν ttg ὀνόματι ** μὲν ἀδελ- 
φὺς πῤοσαχορευϑῇ τινῶν, τῷ δὲ ἔργῳ ἐχϑροὺς ἔχῃ τού- 

τους, “καὶ ἀναγκάζηται πολλὰ χαὶ δεινὰ 'παϑὼν 41 ὑπ᾽ 

αὐτῶν εἰς δυϊαστήριον, εἰσιέναν" ὃ. νῦν 42 ἐμοὶ συμβέβη- 5 

γόος Αρξάμενος ydo 43 ἀπὸ τοῦ καϑόλον xai δεινώσας, 
ὡς ἠβούλετο, τὸ πρᾶγμα, οὕτως ὑποβάλλει τὸ 45 μερὶ. 

κόν" 7 ὅταν ἐάσας d 45 - ̓ εὐϑείαρ προενεγκεῖν τὸν λόχον 
προσώπου το. ὑποβολῇ χρή σήται; κακδίμῳ περιϑῇ rove 

λόγους, olov, ** » ὡς ἐγὼ τῶν dV αὐτὴ τῇ χώρῳ γεγε- 14 
γημένων. τινὸρ- ἤκουον, ἀνδρὸς οὐδαμῶς υἷου τὲ ψεύ- 

δεσϑαι" 5 τὸ δὲ ἢ πῶς ἑτέρως ἀντὲ τοῦ ὑπερβατῶς von 
tiov. δ΄. “έξις δέν" λέξις — ἐστιν “ἡ ἐμφαντικὴ 

χαὶ μεταφοριπὴ, xo ἄλλως μὼν ^" ἐπὶ τῆς συνηϑείας λαμ: 

βανομένη, ἐφ᾽ ἑτέρου δὲ σημαινομένου μεταγομένη" οἷον £3 

εἴ τις λέγεν᾽ φιλανθρώπους τοὺς κύνας καὶ φιλανδρουὸ ' 

τὰς πόρνας. 6€. Ἢ μὴ δεηρμένη" 48. διηρμένη dod 
ἡ δίαρμα ἔχουσα. ὡς τὸ βοόωσι.45 xal τὸ Πηληξαδεωϊ 

τινὲς δὲ διηρημένη γράφουσιν, ὡς τὸ μῆρ᾽ ἔχάη, 55. καὶ 
κατὰ ταῦρον ἐδηδὼς, 51 χαὶ ἢ χασμφῳδίας ἔχουσα". . πλαΞ 20 

rio δὲ ἡ τῷ ἄλφα πολλῷ κεχρημένη, ὡς TO πεινάων 

xal τὸ ἐπιτελλομενάων. i. Καὶ τὰ χωρὶς ἐπεμβο- | 

λῆς. ἐπεμβολή ἐστιν ἡ μεταξυλογία, 5? ὅταν μεταξὺ τῆς 

ἀκολοιϑίας ἔξωϑεν τι ἐπεμβύλλῃ" οἷον ,,τοῦ 76e 53 

89 Ald. Par. ἀνιαρώτατον. T. VII. Sic. ἀνιαῤότ. Tum Par. . 

ὦ à. ᾿Αϑηναῖοι. 40 Sicel. ὀνόμαται — ; 41 καὶ δεινὰ παϑὼν 

om. Ald. Par. 2918.]2977. Sicel..Mon. (qui habet πολλάκις]. Sunt 

in Ven. et Dem. p. 1008. 42 Sicel. γνῶ ῤ 43 γὰρ Mon. om. 
44 T. VIL Sicel. τὰ περιστάντα ἀὐτῷ [Sic. αὐτὸ») πράγματας 
45 Ven. τὸ ἐξ, Mon. προσενεγκεῖν. 46 Dem. ΟἹ, Il, p. 23. 
47 Ald. δέ. Par, μέν. 48. Ald, bis διῃρημένη. Par. διηρ- 
μένη, . 49 Ald. βούσωσι. Par. βοόωσι. 80 T. A. 464. 

51 Ald. Par. ἐδηδοκώς. Il. P. 542. ἐδηδώς. — y. 22. Ald. ἐπι- ᾿ 

τελλομένον, scr. ἐπιτελλομενάων. 52 T. VII. «d. 55 Dem. 
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Φωκικοῦ συστάντος πολέμου "Φ εἶτα ἡ intufok » οὗ 
à ἐμὲ, οὐ γὰρ ἔγωχ᾽ ἐπολετευόμην πῶ τότε," “ἢ γὰρ ἀχο- 
λουϑία ἦν, πρῶτον μὲν ὑμεῖς οὕτω διέχεισ ϑὲ" “΄. χατ᾽ 

ὀρϑότητα δὲ, "3 ὡς τὸ ,, ΣΣαννίων 35 ἐστὶ δή πού τις ὁ 
$ τοὺς τραγιχοὺς χοροὺς διδάσχων 59 ζ΄, Διὰ τὴν τοι- 

αὐτὴν λέξιν" τὴν μήτε δηλαδὴ δασμῳδίας ἔχουσαν, 
μήτε σύμφωνα συμφώνφις σσυγχρούουσαν᾽ ἀπόχροτος γὰρ 
αὕτη χαὶ γλυκύτητος ἀλλοτρία" ἀλλὰ τὴν φωνήεντα συμ- 
φώνοις συμπλέκουσαν:. αὕτη γὰρ ϑέλγεε ὡς sU χεχρα- 

10 μένη. η. Κατὰ δὲ τὰς βάσειεφ' βάσις χαλεῖται 7 
κατάληξις τῶν κώλων, ἢ καὶ ἀναπαυσιᾷ λέγεται" μετα- 

φοριχὴ δὲ ἡ λέξις ἀπὸ τῶν χορευτῶν" τὴν γὰρ ἐν χοροῖς 
βάσιν ὁρίζονται οὕτως οἱ μανδιχοί". βάσις ἐστὶν ἄρσεως 

xol ϑέσεως ποδῶν αημείωσίές" τὸ γὰρ αἴρειν τὸν πόδα, 

45 εἶτα τιϑέναι, ἄρσιν καὶ ϑέσιν ὠνόμασαν" ἄρσις οὖν χαὶ 

ϑέσις ἢ ἐν τῷ ἄρχεσϑαι καὶ λήγειν τῶν “χορευτῶν 0Q- 
μὴ λέγεται. D. Ἧ βεβηκυΐα" ὅταν τὰ κῶλα ànap- 

τίξῃ τὴν ἔννοιαν, καὶ καταλήγῃ εἰς μαχρὰς λέξεις καὶ 

μακροχαταλήχτους᾽ ἢ εἰς βάσιν λήγουσα καὶ πόδα τέ- 
δολείον. (. Ὁ δὲ δυϑμός ἐστιν,57 ὡς φησιν ᾿ΖΔριστό- 

Écvog ἢ ̓ Ηφαιστίων, χρόνων τάξις" χρόνος δέ ἐστε μό- 
ριον ποδὸς ἢ φωνῆς μέτρον ἐλάχιστον ἢ μέτρον χινή- 

gsug. ΝΣ ' 

004. | 
πάντα μὲν οὖν εἴδη λόγων ἐν τούτοις τεϑεώρηται, καὶ τὰ λοιπά, 

ὁ Μᾶλλον δὲ εἴδει" ἐν τοῖς ἀνωτέρω nior καλέσας 
τὰ ὀχτὼ, ἐξ ὧν ἱχάστη ἰδέα: γίνεταε, οἷον ἔννοιαν, μέ- 

pro cor. p. 230, 54 δὲ T. VII. om, 55 Ald. Σαρέων. — 

' Dem. in Mid. p. 535. 56 T. VII. συγγράφων, οὗτος .&orga- 
τείας ἑάλω" καὶ τὸ » ἀδελφὰς ἔχομεν γυναῖκας, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, 

[Par. 2977, 4. ̓ Ιϑηναῖοι) ἐγὼ καὶ Σ'πουδίας οὑτοσὶ,“ καὶ ὅσα οὕτως 

ἐχφέρονταν, “᾿ .57 T, VIL xc 
- 
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ϑόδον καὶ τὰ (Eget εἶτα μέρος Aii à τὴν περιβολὴν 
φήσας διὲ φοῦτο᾽ ἐπυδιοριϑούμενδρ᾽ ahre, μᾶλλον δὲ εἴδει" 

γένος μὲν γὰρ. τὸ μέγεϑοῤ," εἴδη δὲ περιβολή; 58 τραχύ- 

Tues “μέρη δὲ τὰ QXTAU * "τὸ μὲν yob μέρος xaO  aevto | 

OU συνίσται “χωρὶς ἑτέρου, oiov χεφαλὴ, χείρ" τὸ δὲ 5 

etóoc ἀρκεῖ ἑαυτῷ πρὺς σύστασιν, ὥσπερ καὶ ἢ περιβο- 

λὴ ἀρχεῖ ξαυτῇ, ὡς ὑποκατιῶν 59. ge. εἰ μὲν οὖν ὡς 
ὅλον τι λάβοιμεν 59 τὸ μέγεϑος,, μέρος ἐστὶν ἡ πεδρβο- 
AD εἰ δὲ ἐκεῖνο" γένος, αὕτη; εἶδος: δ. Ke τὰ μὲν ᾿ 
9 yid: ὁ: "xoi γὰρ ᾿Ισοχράτης" ἔργον" ἔφασκεν εἰναι 10 

ῥητορικῆς τὰ ̓ μὲν σμικρὰ μεγαάλωῤ εἰπεῖν,. τὰ δὲ μεγάλα ᾿ 

σμικρῶς"" xol τὰ μὲν καινὰ παλαιῶς, τὰ δὲ παλαιὰ και: 
voc. y. Πασῶν αὐτῶ" αἱ yap τοι ? τῆς χαϑαρό: 

τητος ἔννοιαι ᾿χώλοις xb σχήμασι πολλάκις τοῖς τῆς 
λαμπρότητος" 5 περιβολῆς παρ᾽ αὑτῷ διαπλέκονται;, χαὶ 15 

τοὐναντίον᾽ αἱ τῆς περιβόλης € ἔγνγϑιαι διὰ" τῶν τῆς καϑα- 382. 
θότητος καὶ τῆς εὐχρινείας ἐξάγονται σχημάτων , παν- 

ταχοῦ τὴν μίξιν ἐναρμόνιον τοῦ ῥήτορος ποιουμένου. 
ó. Πλεονάξειν δ᾽ ἔφην" ᾿πλέονασμὸν. λέγει ἐνταῦϑα; 
ἐπειδὴ τὸ πλεονάζειν καὶ ἔν πλήϑει΄ ἐστὶ wol ἐν δυνά: 20 " 
ue, οὐκ τὸ πλῆϑος τῶν ὀχτὼ᾽ opio τῆς ἐδέαξ, ἀλλὰ 

τὴν δύναμιν" οἷον ἐπὶ τῆς τραχύτητος. 1j λέξις καὶ τὸ- 

σχῆμα xel δύο᾽ ἀόνα E ̓ἰσχυρότατα Ἢ 63 εἶσι παρὰ τὰ. 
λοιπὰ πάντα" χοινωνοῦσὶν ob "à ἔξ ἰδέαι xor τὰ μόρια 
ἀλλήλαις" γίνεται δὲ ἑκάστην ἰσχυρὰ oUx ἐκ τῶν κοινῶν, 25 
ἀλλ᾽ ἐκ ἐῶν ἰδίων" ἐκεῖνα γὰρ αὑτὴν ᾿γαφακτηρίξειν 1 ὅτι 
μάλιστα͵ δύναται, 5: c & καὶ χυριότατα ἑκάστης ἰδέας φη- 
δέν" ὥσπερ 7 σφοδρότηρ τῇ τραχύτητι χατὰ μὲν ἐννοίας 

758 Ald. 'περιβολήν, -- 59 Par. Vroraxtexüy. manüs recen- 
tior euperscripsit: ὑποκατιών... 60 Ald. λάβόε uiv. ^ 61 Litt. - 

B. est in T. VII. λα. et apud Sicel. , 62 ro Ald. om. , est in 

Par. et T. VII. TiMon. καὶ 7 τοῖς.]. 63 Ald. ἐσχυρώτητα.- 
64 Par. δύνανται. n | y 

΄ 
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τινὰς 'χαὶ λέξεις καὶ μεϑόδους ,, συνθῆχην τε: xi ἀνά- 
παυσιν κοινωνεῖ, σχήμαφι δὲ χαὶ χώλοιρ πάντῃ διέστῃ- 
κεν" ὃ τοίνυν ἐναργῆ σφοδρότητα βουλόμενος. ἐργασα- 
σϑαι, σχήμασε καὶ κώλοις .αφϑοδροῖς πλεοναζέτω, xoi 

ἤ κυριώτατα τεύξεται τηῦ σχοποῦ. ᾿ - Φ 

» ^ - 

"EGOTI» οὖν πρῶτον μὲν xd Ἰσχυρότατον πανταχοῦ 7 $»»oix , καὶ 

τὰ λοιπά. - a 

LE Toig συμβαλλομέναις 65 τῇ δυνάμει 
«καὶ κυριωτέραις. οὖσι κατὰ τὸν τοῦ πλεοναάμοῦ λόγον, 

40 ἐχείνοις καὶ τὴν πρώτῃν ἀποδίδωσι τάξιν" ἐν μὲν ow 

τοῖς φϑάσασι κατὰ τὴν gau] ἀχολουϑίαν τὴν ἀπα- 
ὀίϑμῃσιν ἐποιήσατο, καὶ μετὰ τὴν ἔννοιαν τὴν μέϑοδον 

ἔϑηχεν" ἐνταῦϑα δὲ τὴν τάξιν μετέϑηχεν, ἅτε περὶ τῶν 

τὴν δύναμιν ποιούντων διαλεγόμενος " καὶ τετάρτην τὴν 
46 μέϑοδον ἔταξεν, ἐπειδὴ πρώτην τὴν ̓λέξιν ὃ ἀκροατῆς 

προσδέχεται, καὶ οὐδὲν ἕτερον. αὐτῷ διαπορϑμεύειε τὴν 
«ἔγνοιαν * τὴν δὲ λέξιν προσδέξαμενος ἐπιποϑεῖ καὶ τὸ 

περὶ αὐτὴν σχῆμα λαβεῖν, διὰ καὶ μετὰ τὸ σχῆμα τὴν 
μέϑοδον͵ τίϑησὶν" ἔστι à μέϑοδος μὲν λόγος τὴν οἱ- 

go χείαν τῆς' ἰδέας, ἔχνοιαν᾽ κατὰ τὸ πρασῇκον ἀπαγγέλλων' 

σχῆμα δὲ λέξεων ἐξάλλαξις, xal σύνϑεσις ἐπὶ rÓ- xQtit- 

τον ἄνευ τρύπον" καὶ δὴ. χαὶ τὸ σχῆμα «καὶ ν μέϑεοδος 

κοινωνοῦντα ἀλλήλοις qaa, τὰ ἐναλλάττειν τὸ σύνηϑες 
| .. διαλλάτταυσι ταύτῃ," ὅτι E μὲν μέθοδος ἐννοίας ἐστὶν 

25 ἐναλλαγὴ , τὸ δὲ. σχῆμα. τῆς λέξεως, καὶ ὅτι τὰ. μὲν τῆς 

διαγαίας σχήματα, ὡς χαὶ πρόσϑεν εἴρηται, κἂν ὑπαλ- 

λαξῃ τις αὐτὰ τοῖς 66 ῥήμασιν, ὁμαίως μένει" τὸ δὲ τὴς 

λέξεως σχῆμα μεταπιπτούσης τῆς λέξεως αὖχ οἷόν τὲ 

ἐστιν φυλαχϑηναι" ἰστέον. δὲ, ὡς ἐγταῦϑα. παρῆκε περὶ 

30 T&v χώλωκ εἰπεῖν, xav ἀνάγκην rae παρακολουϑοῦντὰ 

65 Cfr, T. VIL ic. 68 Ald, τῆς. — τ. 39. σχῆμα μετ. τῆς 

λέξεως Ald, om,, recepi ex Par. 
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ταῦτα παρῆχε" τὸ γὰρ σχῆμα ὑπὸ τῶν κώλων πεξατοῦς 
ταὶ τε καὶ ὁρίζεται, οὕτω δ᾽ 97 ὧν παρῆκε. καὶ "egi τοῦ 
ῥυθμοῦ" 68 εἰπεῖν παραχολουϑοῦντος τὴ συνϑήχῃ͵ καὶ ἄνα- 
ftavotu; εἰ μὴ 5? πρὸ τοὺς μουσικοὺς ἀνεφύετο λόγος 
αὑτῷ. &. Δδύνασϑαι γὰρ φήσουσι" καὶ γὰρ τῷ 5 
em. παρ᾽ ̓ἐκείμοις 70. τὸ ὅλον ἐστὶν ὁ δυϑμός" εἰ γὰρ 
xal ὃ «αὐτός ἐστι “παρὰ πᾶσι xoi ἐκ τῶν αὐτῶν γίνεται, 
στοιχείων, ἀλλ᾽ οὖν κατὰ τὴν δύναμιν ΤΣ διάφορος" “τὸ 
δὲ αἴτιον 00s" τῶν τεχνῶν ὅσαι 73 τῇ αἰσϑήσει δουλευ-  — 
evot, χάριν ἡδονῆς τοῦτο ποιοῦσιν" ὅσαι 'δὲ τῷ. λογισμῷ, 10 

TOU συμφέροντος ἕνεκεν" ἀλλ᾽ ὅταν τὸ ἀποτελούμενον: 

αἰσϑήσεμ, μιᾷ προσενεχϑῆ, τὰ μεγάλα δρᾷ" τοὐναντίον 

δὲ γίνϑεαι διαμεριξόμενον ἀσϑενὲς, πῇ μὲν πρὸς ταύτην, 
σῇ δὲ. πηὸς τέραν᾽ φερόμενον, διὸ δὴ καὶ τοὺς ἕτερο- 

φϑαάλμους λέγουσιν ὀξύτερον ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν 13 1 

αἰσθητῶν, ἅτε μὴ μεριζομένης τῆς ὄψεως 74 ἐπὶ τῶν 

δρατιχῶν ὄργανων, ἀλλ᾽ ἅμα πάσης 75 ἐχχεομένης διὰ: 
τὸ πάϑος -χαὶ τὴν συμβᾶσαν περίστασιν" οὕτω τοίνυν. 

καὶ ἐπὶ τῶν μουσιχῶν ῥυθμοί" 75 πρὸς γὰρ τὴν ἀκοὴν 
φερόμενοι μόνην εἰχότως 77 χατά τὸ τὸν λόγον ἐκείνων 40 

ὑπὲρ ἅπαντα πανηγυρικὸν δύνανται 73 λόγον ἡδίους 79. 

στοιῆσαι τὰς ψυχας" xol μᾶλλον κινῆσαι ϑυμὸν 1 ἢ σφο- 

δρὸς λόγας xoci 9? χαταφορικός᾽" ἐχλυόμδνοι γὰρ ἐκ τοῦ 

λογισμοῦ διὰ τὸ ἄσημον τῆς φωνῆς ?* xol μόνῃ τῇ ἀχοῇ 
| TS . 

67: Ald, δ᾽ ἄν παρήκε. 68 Ald. δυτοῦ. 69 Par. 6 πρός. 

70 T. VII. μα. 74 T. VII. τὸ δυνατὸν διάφ. τί δὲ τὸ αἴτιον, 

ἐντεῦϑεν εἰσόμεϑα. 72 ὅσαν --- ποιοῦσιν. Mon. 8. om. 73 

T. VII. τῆς αἰσϑήσεως. 74 T. VII. ϑέας. 75 πάσης Ald. 

om., est in Par.'et TY. VII. - 76 Ald. ῥηϑμοί, Par. ῥυϑμῶν. 

T. VII. ῥυθμῶν τῶν novgwxov, 77 Mon. - ἔκειντο. 78 Ald; 

ἠδύνατσ. Per. ᾿ἠδύναντο. T. VIL δύναντα. 79. Mon. ἰδίους. 

80 xoi ex Par. inserui, , Ald. ;em., T. VII. ἢ τὸν σφοδρὸν λόγον 

καὶ καταφορικὸν, ἐξωϑούμενονυ γάρ, — 81.'F, VIL, τῶν ὀνομάτων. '. 



- 

/ 

N - à 

458 ΜΑΞΊΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΔΝΟΥΔΟῪ 

προσπέπεοντες τὰ μέγιστα δύνανται παρὰ τοῖς μοπσεχαῖρ' 

ἐπὶ. δὲ τῶν λόγων, ἅτε μεριζόμενος ὁ ῥυθμὸς, xai πῇ μὲν 

πρὸς τὴν ἀχοήν, πῆ δὲ πρὸς τὸν λογισμὸν φερόμενος, 

388 ἐξασϑενεῖ, μεριζομένης 9? δηλαδὴ τῆς δυνακέεως.. γ΄. Καὶ 
* δϑυμὸν κινῆσαι" ὡς ὁ Τιμόϑεος αὐλήμασιν ἐκίνει 

πρὸς ϑυμὸν καὶ ὅπλα τὸν 4À λέξανδρον, καὶ. «Τακεδαιμό- 
γιον πρὸς τὸν ἐμβατήριον τοῦ 8Ῥ αὐλοῦ ᾿ῥυϑμὸν xoa 
“σἰολεμίων ἔχωρηυν. φασὶ δὲ καὶ τοὺς Πυϑαγὰρείους, & 

ποτὰ κιγηϑεῖεν αὑτοῖς δ΄ ra πάϑη, Tj τινας ἑτέρους vn 

“40 αὑτῶν κατεχομένους ϑεάσαιντο, διὰ τῶν ἐν 99 αὐλοῖρ τε 

uU 

καὶ χιϑάραις ῥυθμῶν μετάγειν ἐπὶ τὸ ἡμερώτερον ?7 
. τὴν ψυχὴν" -καὶ Πυϑαγόρας δὲ, ὡς ᾿Ιαιιβλεχός- φησιν 
᾿ ἐν τῷ περὶ .τῆρ. Πυϑαγορικῶν 99. αἱρέσεων, μέσων 9? 
γυχτῶν ἀστρονομούμενος͵ '"»ἑανίαν τινὰ σὺν αὐλητῇ κω- 

45 μάζοντα μετὰ λαμπάδος κατὰ αὐλητρίδος, τόν τε 50 οἷ- 

Γ 

xov αὐτῆς ἐμπρῆσαι σπεύδοντα διὰ ζηλοτυπίαν, ἐπέσχε 
τῆς μανίας 55 παρακελευσάμενος τῷ αὐλητῇ, 53 μετα- 

βάλλεσθαι τὸν ῥυϑμὸν ἐπί τι καταστηματιχώτερον μέ- 

82 T. VIL διαμεριξομένης δηλονότι δυνάμ, Οἶἷδεν δ τεχνο- 

γράφος καὶ «Αακεδαιμονίους τοὺς ἀνδρικωτάτους πρὸς τὸν ἐμβατ. 

— χωροῦντας. φασί. Sch. min. Θετέον αὑτά" τοὺς ῥυϑμοὺς 

δηλονότι καὶ τὰς συνθήκας καὶ τὰς λέξεις, Θυμὸν κινῆσαι" ὡς 

'6 Τιμύϑεος α. é. π. O. καὶ πρὸς τὰ ὅπλα τὸν ᾿4λέξ; Σφοδρόν" 

ὑβριστικόν. ᾿Ερεσχελήσωσιεν" ἀντὶ τοῦ ὑβριστικῶς διαλέξονται" 

᾿Ερεσχελία ἐστιν ἢ περὶ τὰ χείλη ἔρις, τουτέστι τοὺς λόγους. Ven. 

τὸ δὲ ἐρεσχελίσουσιν δριστικῶς διαλέξονεαλ σημαΐίφει. 85 Par. 

τόν. . 84 Ald. Par. αὐτῶν. Par. 2977, Mon. αὑτοῖς. Ven, xivz- 

ϑείη ἐν αὐτοῖς. 85 Ven. xàt' à. supra lin. ὑπ᾽. — T. VII, ϑεά- 
σαιντο. κινουμένους. 86 ἐν Mon. om. , 87 Mon. ἡμέτερον. 
88 Ald. Par, Πυϑαγορείου αἱρέσεως. T. VIL, πυϑαγορικῶν αἷρέ- 

vto». . 89 Par. T. VII. μέσων». Ald. μέψῳ. 590 τε Mon. om. 

91 Mon. ἔπασχε τῆς 'μονῆς. ᾿ 92 Wen. τῷ αὐλητῇ. Ald. Par. 
2918. 2916. 2977. τῇ αὐλητρίδι. — tum Parr. tres et. Mon. με- 

ταβαλέσϑαι. Ven, Ald, μεταβάλλεσϑα. 00 ς.- 
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Aoc, τὸ καλούμενον σπονδεῦονν Ἐμπεδοκλῆς δὲ ὃ ̓Αχῥα- 
γαντῖνος, ὃ Πυϑαγόρου μαϑητὴς, Ó πωλυδανέμας ἐπί- 
κλην, σπασαμένόν τινὸς ἤδη κατὰ τοῦ πλησίον τὸ ξί- 
gos; ὃς ἐδόχει τὸν πατέρα τοῦ ιϑυμουμένου ἀνῃρηκέναι, 

ἀναχρουσάμενός 93 τι καταστηπατιχὸν τῇ κιϑάρᾳ μέλος, 5' 

ἣν ἔτυχε μετὰ. χεῖρας ἔχων, διεκώλυσε τὸν φόνον γενέ-: 

σϑαι, γαλάσας τοῦ νεανίσχου τὸν ϑυμὸν 94 μαλϑαχω- 
τέρῳ- δυϑμῷ᾽ καταφορικὸν δὲ } λέχει τὸν ὑβριστικόν s 
ὃ. Κἂν τῇ ἄλλῃ μουσικῇ" εἰπὼν ἄλλῃ ἐδήλωσεν, ori " 

καὶ ἡ ῥητορικὴ μουσικὴ μέν ἔστιν, ovx ἔμμετρος δὲ, οἷα 10 
7 τῶν ποιητῶν" ἀλλὰ ὥς τινος πεζοῦ. Aóyov γινομένη. " 

e. To τοιόνδε γίνεσθαι, οἷον ἢ 7 γοργὸν; Ἃ ὁμαλὸν, 

ἢ σεμνὸν, ἢ τραχύν. e. Καὶ δὲ ἣν αἰτίαν" mom 

λώτατος 5" γὰρ οὗτος ἁπάντων περὶ τὰς μίξεις" ὡς καὶ ὃ 
«“λικαρνασεὺς ἐν τῷ περὶ συνθέσεως 556 φησι τάδε" ,δρος 18 
γὰρ δὴ τίς ἐστιν ἐχλογῆς ὀνομάτων καὶ χάλλους συνϑή- 
κης ὃ Δημοσϑένηρ""“" χαὶ ἀνωτέρω περὶ Πλάτωνος λέγων 

φησίν"" 97 εἰ δὲ ) 8 δεινὸς οὕτως ἣν ex Sot τὰ ὄνόματα, 

ὡς συνϑεῖναι περιττὸς, ?9 xol νύ χεν ἢ παρήλασε τὸν 

Δημοσϑένη κάλλει. ἑρμηνείας, ἢ ἀμφήριστον 39 ἔϑηχε᾽ 20 
νῦν δὲ epi τὴν ἐχλογὴν ἔστιν ὅτε διαμαρτάνξι.  — v 

52 πεὶ δὲ χωρὶς μὲν αὐτὴν καϑ' ξαυτὴν ἔστιν εὑρεῖν οὐδεμίαν éteig- ̂  E 

. γασμένην ἰδέαν διαρκῶς, καὶ τὰ ἑξῆς 
« 

Ἑπεὶ δέ" τοῦτο λέγει, ὅτι ἐὰν μὴ μάϑωμεν, τίς. 
ἔστιν ἡ. χαϑολικὴ ἰδέα , οὐ δυνάμεϑα διδάξαι 1 ἢ τοῦ j Πλα- 25 

93 Mon. Per. 3977. ̓ς ἀναβαλλόμενος. Ven. Par. 2916. ἐραβα- 
λόμενοξ: ες 94 τὸν ϑυμὸν T. VII. ponit post ῥυϑμῷ. tum addit: - 
εἰκότως οὖν. παρὰ τοῖς μουσικοῖς τοσαύτην ἔγειν᾽ ὃ ῥυϑμὰς ϑρυλεῖ.- 
ros [Par. 2977. ϑρυλλεῖται ex corr.] δύναμιν." 95 T. VII. ». 
96 Par. addit: ὀνομάτων. p. 242. Schaef. 97 P. 240, Schaef. — 
Ald. δεῖνος. 98 Ald. xai περιτ. Par.. T. VII. et Dionys. xoi om, 
99 Ald. ἀμφίέρησιον, - Tum T. VII, ἔϑηκεν. ἢ 
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“τωνος᾽ fi τοῦ -Δημοσϑέγους. τὴν ἰδέαν. β'. "diayxn 
πάντωγ᾽ καίτοι διὰ τοῦ Δημοσϑενιχοῦ λόγου καὶ περὶ 

«ασὼν τῶν ἰδεῶν διδάσκειν ἐπηγγείλᾳτο" ἀλλὰ φαμεν, ὅτε 

vũv πρότερον βούλεται τὰς cgzag διδάξαι ; ἐξ ὧν ἅπας 

ἃ γίνεται λύγος, ἔπϑιτα κἀκεῖνο ποιῆσαι. y. Ἦσαν δὲ 

ῥδήπουϑεν" (tort. ὅπτὰ, γενικαὶ μὲν τρεῖς, σαφήνεια, 

μέγεϑος," 2. ἦϑος" εἰδικαῖ, δὲ τέσσαρες, κάλλος, γοργό- 

τῆς; ἀλήϑεια, δεινότης" εἴδη τῆς σαφηνείας ᾿δύο, χα- 

. ϑοαράτης καὶ εὐχρίγεια " εἴδη τοῦ μεγέϑους ἐξ, σεμνύτης, 
40 τραχύτης, σφοδρύτης, λαμπρότης, ἀχμὴ, περιβολη" 

εἴδη τοῦ ἤϑους δύο, ^ ἀφέλεια, ἐπιείκεια. δ΄. Οἷον 
δια φοράς" γράφεται καὶ οὕτως" οἷαν διαφορὰς οὐσίας 
τινός" τὰ γὰρ μέρη’ ἑχάστης ἰδέας ὥσπερ συστατιχαὶ 

διαφοραί τινος εἴδους εἰαίν. ε΄. Ἣν δὴ καὶ πρώτην" 
45 προτέταχται ἡ σαφήνεια, διότι καὶ παντὶ λόγῳ σαφηνείας 

μαλιστα δεῖ" " εἰ γὰρ τὸ ἀντιχείμενον αὑτῇ κακίξομεν, 
τὴν ἀσάφειαν" φροντιστέον ἄρα τῆς σαφῃνείας" ἀλλ᾽ 

ἵνα μὴ παντελῶς ἐκήλίνωμεν εἰς τὸ εὐπετὲς καὶ χαμαν- 
πετὴ τὸν λόγον ποιήσωμεν, καταφεύγειν εὐθὺς ἐσὲ τὸ 

20 μέγεϑος δεῖ" τούτῳ γὰρ 7 χρησάμενοι δευτέρῳ xol τῶν 
ἐδιωτῶν «δόξαιμεν ἃ ἂν διενεγκεῖν, καὶ τὰς χρείας avr&- 
χεσϑαι" 9 "τὸ γὰρ μέγεϑος εἰς ὕψος ἐπαίρει τὴν σαφή- 

γείαν, x«l φεύγει τὸ εὐτελές " ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὰ μεγάλα εἰ- 

γαι δεῖ καὶ ἡδέα,1» 1 ivo μὴ τοὺς ἀχροατάς. ἀποσερίφω- 
— — 

1 Est in Par. 2977. Mon. om. 2 Par. 2977. μέϑοδος. 

| 8 Par. 2977. καὶ περιβ. 4 δύο ex Par. 2977. recepi. — 5 Est 

in T. VII. &. et apud Sicel. 6' 8168]. χαχκίζετοι. T. VII. add. 

καὶ φεύγομεν. : 7 Par. 2916. 2977. γὰρ καί, ᾿ 8 Ald. δόξομεν. 
Par. Sic. et T. VII. δάξαιμεν. — 9 T. VII. add. συμφέρεσϑαν 

γὰρ δοκοῦντες ἐκείνοις ἐκ τοῦ ἐπιφερομένου διαστελλάμεθα, καὶ τὴν 

τοιαύτην ἀποκχρουάμεϑα διαβολήν" τὸ γὰρ usy. ἐπιφερόμενον. δεύτε- 

eov. - 10 T. VII. addit: τάχα [τάχα Mon. per lac. om.] γὰρ 

ἂν τοσοῦτον λυπήσωσιν T ὅτα» μὴ neis [Sicel. pa. προςτυγχάνωσιν) 
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σι ἕπεταῦ χιὰ τὸ χάλλὺς τῷ ̓μεγέθϑει" ped" Ὁ 11 ἡ γορ» 
γχόεης, ,. Og v 53 τὸ κεχαλλωπισμένον᾽ μέγεϑος εὐκίνητον 
104507 1} κατὼν τὸ ἐνδεχόμενον: βραδέα γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ 
πλεῖστον ** χαὶ δυσχίνητα τὰ μεγάλα" διὸ δὴ xol τὸν 
Περικλέα | φασὶν *5 ἠρέμα βαδίξειν, τὸν ὄγκον ἐντεῦϑεν 8 
καὶ τὸ μέγεϑος ἐμφαίνειν *$ βουλόμενον" ἐπεὶ δὲ, δεῖ 
μὴ μόνον ῥιαχειρίξειν, 7 ἀλλὰ καὶ τὸν λέγοντα τὴν ἑαυ- 

χοῦ φύαιν ἀἐρηραίνει, καὶ κινεῖσϑαι πρὸς τὴν προχξιμέω 
νην 1? ὑπόϑεσιν, ὅταν 25. μὲν προσφάτως δόξῃ χινεῖσθϑαι 8388 
καὶ odd τινα περίστασιν, ποιεῖ τὸ ἀληϑές" ὅταν «δὲ 10 
τὴν ἐνυπάρχουσαν 29 xai ’χρομίαν ἕξιν ἐνδείξασϑαι βου- .2 

An, ?I ποιεῖ TO. ηϑος" διὸ δὴ καὶ , προεταγη. τῆς .ἀλη- 

ϑείας" τὸ μὲν yàg ὥσπερ κατὰ φύσιν αὐτῷ. συγκεκλῃ- 

ὥδονης τυγχάνωσιν, ὅσον καὶ κατὰ [Sicel. μετὰ] τὸ μέγεϑος ὅπερ- 

βάλλουσι ,. καὶ μᾶλλον. ἂν ἀποστρέψωσι [5166]. ᾿ἀποιρέμωσῃ τοῦδ 

᾿περιτυγχάνοντας" τίς γὰρ ἀνάσχοιτο τοιούτοις ἐκτυχεῖν" ὃ “μὴ μόνο 

εἰσὶ μεγάλα λέαν, ἀλλ᾽ ἤδη TSicel. ἤδη που.) καὶ λυπηρά" διὰ ταύτην᾽ 

τοίνυν [Mon. διὰ τὸ ταύτην τοίνυν; Parr. oet ταύτην om.] τῆν αἰτίαν 

τὸ κύλλος ἕπεται τῷ μεγέϑει. [Ald. ἕπαιται --- τὸ μεγέϑει. 510. 41 ! 

Món. 8..χχϑό. 12 T.VII. ὅπως ró. 15 Món. ποιήσει. 14 Sicel; 

ὡς enira. 15 Sicel.: λέγουσιν. 16 Sicel. ὑφαίνειν. Post βουλόμε. 

ov 'T. VII. addit: καὶ μέῤρ᾽ μὲν Τῆς γθργότητος 1 ἵσταται τὸ λεγό-: 

μενον! ἀνάγκη γὰρ εἶναι: δ᾽ "λόγον σαφῆ --- xai μὴ auto», ἀλλὰ 

μέραν [Sicel. μὴ λίαν, ἀλλ ὕπως] λίαν, "πὼς ἐκφύγῃ. τὸ auia nee 

Ao», "καὶ μὴ μόνον ἐπῃρμένον, ἀλλὰ καὶ λεραλλωπιθμέναν; ; “καὶ μετὰ 

ταῦτα εὔξωνολ xai. τὰχύν ". ὥσπερ᾽ γὰρ. -sà δυσκίνηνὰ τῶν ̓θωμάτὼν, 

κακίζεται,, κἂν ὦσι μέγάλα Mey, καὶ καλὰ; "Ion. σαφοῦς], xd» αι. 

τὸν ἰξόπον καὶ ὃ λόγος [Par.. 2977. τὸν αὐτὸν λόγον καὶ: δ' ἐράποςν 

P δυςπόριστος (Sicel δυςπόρφευτος, - Mon. Parr, δυρπόριότος.} 

ἂν al βραδὺς, κἂν ἢ “κεκαλλωπισμένας xol-péyüc*: δεῖ δὲ μὴ μόνρνς 

17. Siéel; supra z& ponit:o.- - (48, Par» ómanuivis, manys:qee 

centior superscripsit: yg. προ. T. VII. imoxWpj ^7 19" Tq n 
ἄλλ᾽. ὅταν. -- 20 Bie) ὑπάρχουσαν. idÉm "ét T. vil. ait xol ago- 

»la», . 21 Sic. et Par. 2916. βουληθείης: COMES Qul. cux 
QU 
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δὲν ἔξωϑεν" yévog NS μὲν εἴδει, ὅταν ἐθέλων. ** τὸ εἰ. 
δικὸν 35 εἰπεῖν xal τὸ γόος αὐτῷ 5 συμπερελάβη,, οἷον 

Aioxivm βουλόμενος «fQiéms, καὶ γενιχῶς περὶ “πάντων 
συκοφαντῶν ἔφη *7- υδπερνγηρὸν , ὦ ̓ 4ϑηναῖοε, πονηρὺν ὃ 

ὅ συχοφάντης ἀεὶ, χἀὶ παγεαχόϑεν βάσχανον καὶ φιλαί- 
Φίον" τοῦτο δὲ xoi φύφει κίναδος 18 τ᾿ ἀνθιρώπεόν cour" 
ὅλοι δὲ μέρει, I? ὅταν τοῦ μέρους μνημογεῦφαε. “ϑέλον- 
Ζες καὶ τὸ ὅλον προσπεριλάβωμεν, olov! 25... ἀλλ᾽ ὅλης 

οὔσης ἱερᾶς τῆς ἀχροπόλεως καὶ πολλὴν εὐργχῳρέουν. ἐχου- 

40 σῆς, παρὰ τὴν γαλχὴν τὴν μέἐγάλην ᾿4ϑηνᾶν ἕστηκεν ix 
δεξιῶν.“ ᾿Αόρεστον δὲ ὡρισμένῳ" οἷον 7X πολλὰ 

. μὲν οὖν ἔγωγε ἐλαττοῦμαι χατὰ τουτονὶ τὸν ἀγῶνα Ai- 

σχίνου , δύο δὲ, ὦ “Αϑηναῖοι, xoi μεγαλα"“. ἀόριστα 

γὰρ ὄντα τὰ πολλὰ τοῖς ὡρισμένοις δυσὶ ?? προσπεριέ- 

45 dae, Koícw δὲ δικαστῶν. olov 33, ἀντὶ πολλὰν 
&y, ὦ" ἄνδρες ̓ ΑΙϑηναῖοε, χρημάτων ὑμᾶς ἑλέσϑαε νομί- 
ἕω, εἰ φανερὸν γένοιτο τὸ μέλλον συνρίσειν τῇ σεόλει." 

τῷ γὰρ παρ᾽ αὑτοῦ ῥηϑήσεσϑαι μέλλοντι τὴν τῶν. ἄχρο- 
᾿ : T ατῶν 

᾿ ' ^. . ΝΥ t .Q. 7 . 

13 T. VIL 24, 14 T. VIL Oo».  15.Par. ἰδικόν. — 46 

Áld. T. VII. αὐτὸ, Par. αὐτῷ. "47 Pro cor, P 507. 18 

Ald. Mon. κίναιδος. Par. Ven. κίναδος." Sch. min. δολερὸν. ζῶον 

οἷον ἀλώπηξ, quod Mon. i in contextum recepit: idem τἀνθρώπειον. 

19 Ald, Par. ἐν μέρει. ' T. VII. ἐν om. .Sch. min. Προκαταλαμ-: 

8r «βάνονται πόλεις" αὑτῶν: "τῶν οἰκητόρων o» πλεῖστοι" ai πόλεες olo», 

«τῶν οἰκητόρων ̓ πὸ μερικόδν. 20 Be'fuls, legi.p» 428, Sch: min, 

οἷον, ἀλλ᾽ ὅλης --- ἄκροπ. τοῦτο γάρ ἐστιν ὅλον, εἶτα ἐπήγαγε: τὸ 

μέρος". «παρὰ τὴν χαλκῆν. δὴν psy iof ἐκ Óskuto ἕστηκεν) . ^21 Pro 

cos; p. 226.. Sch. min. οἷον ἐν τῷ. πεῤὶ ἀλοῦ..στεφάνοι" πολλὰ — 

- Αἰϊἰσχένου * τοῦτυ. ἀόριστον. εἶτα C rays πὰ ̓ ὥΦρισμένον " δύο —. με- 

γάλα. ταῦτα. δὲ: ἐν «τῷ “περὶ αὑτῆς ἐρεῖ φῆ νφιἠξεριβολῆς. . ibid. πολλοῖς 

δὲ παιδευϑεὶρ πρότερον" “ἀόριστον τἀῦτο: Go. ἃ ὡρισμένον". λόγῳ, »όμῳ, 

σἐβοφήταϊσ:.- 32 δυσὶ T. VII. enis 25 amer Miti v. 16, Ald. ἡμᾶς. 
ἐπὶ sebos. 10147 ὦ 
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“τῶν. 44 δυμπεροέλειβε, xiu. Ποιότητα δὲ. ας ἄψμα» 
τος, 15 ὡς ἐπ᾿ ἐχείνου"., πὰ σπουδαῖὰ "6 κομίζων, ὦ ὦ ἄνδρες 
᾿᾿ϑηναῖοι, καὶ. ἀναγκαῖα: tj πόλει, περὶ. ὧν. Bovàsvs- 

cÓs' 37 ἢ wg. ἐν tQ περὶ. «οραπροσβείας" ογὗτε δεῦρο ἤδῃ 
40 στράτευμά: ἄγων ̓ ἐβάδιζε Φίλιππος" εἶ εἶτα 38 ἡ ποιότηρ' 6 
»αἰσχρῶς, ὦ e .“48ϑηναῖοι, xal ἀναξίως ὁ ὑμῶν" «τὸ δὲ 9 ἡ τὴν ^ 
πρὸς ἕτερον. διαφοράν", οἷον" "οὐχὶ ταὐτὰ nogir 
orari pou γινώσκειν , ὅταν τὸ εἰς τὰ πράγματα ἄπο» 
βλέψω καὶ ὅταν εἰς τοὺς 35 λόγους, ovg ἀκούω" ἢ οὕτως: 385 

»ὑπεσχόμην ?* χορηγήσειν μηδενὸς ἄλλου ὑπισχνουμένου.“ 10. 
ταῦτα γὰρ πάντα εἴ. τις καλῶς σκοποίη ἐχ τῶν παρᾶ 
κολουϑούντων. τοῖς πράγμασι γίνονται" ὅταν γὰρ * 7 μέ- 

24 Sch. min, - Mágrigs 0i i VLstg , ὑπὲρ ὧν καὶ πρὰς οὕς ὁ : λό. 

γος", οἵ ἀκροαταὶ ἐκεῖνοέ εἰσι καὶ δικασταὶ τοῦ λόγου. 251. VII. J 
πράγματος τοῦτο μὲν ; εἶ τῷ ἀνωτέρω τι λάβοιμεν συνημμένον, à 
T0 καὶ ἐροῦμεν, ὅτι πρὸς τῇ κρίσει τῶν ἀκροατῶν καὶ τὸ συμ- 
φέρον τοῦ πράγματος ἐκ προοιμίων δείκνυσιν" εἰ δὲ καϑ᾽ ξαυτὸ, 
ὡς ἐπ᾽ éxtiyov,, (Ald. Par. éxs»o]. 26 Mon, Par, 2977, 07tove 
δαῖον et ἀναγκαῖον. — Phil. IV.init, : 27 Ald. fovieéso Bou, Mori, 
βούλεσϑε. — Sqq. ex or. de fals. leg. p« 390. ἢ ὡς — ἀναξίως ὦ 
ὑμῶν, T, . om. sunt inter ach. min., quae post ὑμῶν ad. 
dunt: ταῦτα yàg 'πάγτω περιβολὴν. ἐργάζεται, 7, φησιν ἐναντίαν els 
yay τὴν. καθαρότητα. . ib. Οὐ καλῶς μὲν ἴσως, οὐδὲ δικαίωφ, mi^ 
yays δ᾽ οὖν" τὸ γὰρ καλῶς καὶ δικαίως ποιότηφ ἐστὶ τοῦ ̓ πράγμᾳ- 
toc. 28 Sch. min. si9^ οὕτως. 29 τὸ δὲ Ven om, . $0 
Ven. Mon. Par. 2977. 2916, εἰς tovg λόγ, ἀκούω. Ald, Par. εἰς 
om. Rocepi οὕς ex Dem. Ol. III. init. ubi πρὸς τοὺς À. οὕς. —- 
844. T. VII. 'om., sunt in sch. min. οἷον ὑπευχόμην χορηγῆσαι , 
μηδενὸς ἄλλον ὑπεισχνουμένου,. fair δὲ τοῦτο ᾿Αψίνης μετὰ "τῶν, - 
σχημάτων εἰκότως" οὗ γὰρ σχῆμά dar διανοίας κατὰ ᾿Βρμογένην. 
ib. 'Eyà δὲ ὃ φιλαϑήναιος καὶ μάταιος" διαφορὰν λέγε 
ὠταῦϑα͵ ξαυτοῦ fs καὶ τοῦ μεγάλου Βασιλείου ^» οὗ γὰρ ̓ σθόμην," 
φησὶ, ,,τοῦ φϑόνου , “ιστεύὼν τῷ ̓πλάσματι. ti 089 In Mid. p. - 
519. verbis paullum. immutatis, D. 
Rhetor. V. | 0. δ 
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ϑόϑορ ἐχπέδῃ τῆς οἰχείως φύσεως , ug μὴ τὸ "35 πράκεί- 
quvovy eveóuoyov Myr; tio τὸν τῆς περιβολῆς 4 ἐμπίπτει 

“λόγον... ἡ» Περιβάλλεε. δὲν" τῷ ιπρύλματε 33 παρα- 

Νολουϑοῦσι τὰ "λοιπὰ περιυτατιμε. ἐὰν μὲν, οὖν τὸ πρῶ. 
$ yp εὔπῃς 34 χωρὶς τῶν. περιδεαεϊικῶν, χαϑαρότητα ftot- 

joe , δἰ δὲ ἱπροσϑήσεις : xi αὐτὰ, περιβολὴν. ἀπεργάσῃι 5 

οἷον; «Χριατὸς. γεννᾶται, ,' τὸ πρᾶγμά ἐστι μόνον, ἐὰν 

'δὲ inet oy gran τὸ mug ergo xai ποῦ χαὶ πότε, περι- 

᾿βολὴκ αοιϊήσεος" ὅμοιον δέ ἐστι χαὶ τὸ ἐχορήχησα" eia 

' 40 δύ: προστίϑης. τὸν χρόνον, ὅτι. φρίτον͵ ἕτὸς τουτὶ, εἶτα 

τὸν τόπον, 36 ποῦ" ὑπεαχόμην ἐν. τῇ ἐκκλησίᾳ; τοῦτο ποι- 
' eiy ̂ εἶτα τὴν αἰτίαν" ἐπειδὴ. ,« goin, νοῦ καιϑεστηκό: 

Tog χορηγοῦ στάφις ἣν. * εἶτα τὸν τρόπον, ὅτι pet 

τῆς . ταῦτα᾽ εἰ προστίϑης; περιβάλλεις"" ἰστέον δὲ, 

45 τὰ περιότατικὰ οὐ προηγουμένως , ἀλλὰ χατὰ “δεύτερον 

λόγον δύξει μὲν λέγειν καϑαρῶς, οὐδὲν “δὲ ἧττον περι 
βάλλει: τὸ δὲ ἢ ἤ τι 87 τοιοῦτον προσέϑηχξ διὰ τοὺς λέ- 

| yovtag ,. ὧν χαὶ Πορφύριος ὃ φιλόσοφός. ἐστιν, ἕβδομον — 

περιστατικὸν τὴν. ὕλη». ϑ'΄. “Πρὸ αὐτοῦ τοῦ πρα- 

30 / Aa t og* εἰ γαρ τις; φηφὶ, μετὰ τὸ πρᾶγμα. τάξει τὰ 

περιστατικὰ ; δόξαν μὲν ;χαϑαρότητος δίδωσιν, ov μὴν 

καθαρῶς ὡς προσῆκον. liget; ἴδιον γὰρ μαλιστὰ καϑα- 
ρότητος᾽ τὸ μὴ χέχρήσϑαι τοῖς περιστατικχοῖς. i. Καὶ 

τὰ. ἐφεξῆς" ἔστι δὲ τὸ ἐφεξῆς τόδε, ὥστε πολὺν χρό- 

45 VOV πᾶνυ ure. τῶν ἰατρῶν' μὴδένα πρῃησδοκᾷν περιφευ- 

ξεῖσϑαί μέ, ὑγιάνας καὶ σωϑεὶς ἀπροσδοχήτως, ἔλαχον 

αὑτῷ τὴν δίζην τῆς αἰτίας ταυτηνί. «c. Καὶ τὸ e qu 

᾿γηματικχῶρ" noui, ὁ gol χκαϑαρὰν τὴν μέϑοδον καὶ 

52 Ald. τὸ μή, Par. μὴ τό, 33 Leguntur haec in. Par. 

2977. 2916. absunt a Mon. — 34 Parr. sin. 84: τῶν Ald. οἵα.) 

est in Parr. ribus . 85 Ald. ἀπεργάσεις. οἷον χρηστός. 56 
Ald. τόπον, ὁτὶ ποῦ ὕπεσχ. Par: ὅτι om. E 37 AH. s τι. Par. 

ἤ τε, 88 T. VII. x. Ἢ 
. 4 
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Aj Ἶ ἀφήγησις, οὖσα καὶ. αὐτὴ μέδοδος, ἀλλ᾽ οὐ σχῆβαι 
» ἀμφισβητήσωσιν 59. ἡμῖν τινὲς τῶν σοφῶν, oU συγ. 

χωρήσομεν" οὐ γὰρ τὰ σχήματὰ ἄλλοις τισὶ γίνεσθαι 4o 

σχήμασι néquxs' διαφέρει, 4: δὲ ἀφήγησις διηγήσεως, c ὅτι 

Ἢ μὲν διήγησίς, ἔχϑεσίς ἐστι ,πράγματος μέτὰ τὰς προ: ὅ 

οιμιακὰς ἐννοίας ξαττομένη᾽ ἡ δὲ ἀφήγησις κατὰ μὲν. 

τὸν “3 Τιβέριον. σχήμαάτός͵ ἐστιν ὄνομα, 33 δι᾿ ἧς οὐ τὰς 
διηγήσεις μόνας προάγομεν, 5* ἀλλὰ καὶ πλεῖστα ὅσα xe-. 
φαλαια" κατὰ δέ ἝἙρμογένην μέϑοδος ἐσέεν, ἣν καὶ προ- " 

εἶπε σχὴ μὰ εἶναι διανοίας. ιβ΄. Καὶ γὰῤ ὀρθώδας. 45 40 
ὀρϑώσας μὲν τουτέστι 46 κατ᾽ ὀρϑὴν πτῶσιν προφέρων 
τὸν Aóyov οἷον “7 Q5 ἐγὼ, ὦ AO valor, προσέχρουσὰ ἀν- 

ϑρώπῳ πονηρῷ xai φιλαπεχβήμομι"" πλαγιάσὰς δὲ, 
κατά τινα. τῶν πλαγίων πτώσέων ἀφηγούμενος" οἷον 4 Ν 
Τοῦ γὰρ Φωκιχοῦ συστάντος πολέμου; οὗ δι᾿ ἐμέ." μι 48 

οἰσας δέ" οἷον *9. , εἰ μὲν περὶ καινοῦ τίνος πράγμα: 
toc προὺτίϑεῖο, e ̓4ϑηναῖοι, λέγειν.“ ἢ οὕτωρ. 55 » Kgai- 

cog ἣν “υδὸς μὲν γένος, παῖς δὲ ̓ Δλνάττεω, τύραννος 

δὲ ἐϑνέων συ μπλέξας δ. ὲ, οἷον, »καὶ σπουδαῖα vos 

μίξζων, o ̓ 4ϑηναῖοι , Καὶ ἀναγκαΐα περὶ ὧν fovisvé- 20 

σϑε." 5: ἢ ὡς ἐν τῷ πρὸς «Ζεπείνην" ,τρία γὰῤ τὰ μέ- 

39 T. VII. ἀμφισβητήσαιεν. 4 T. VII. γενέσθαι aine ori 

- μασι, Tui addit ; ἐπεὶ δειξάτωσὰν, καὶ συγχωροῦμεν Sys ὑχῆμα “ 

τὴν ἀφήγησιν ,. ἐπεὶ καὶ Ó τεχνικὸς, ἵνα μὴ ̓δόξῃ κατὰ πάντὰ Toig 

σερὸ αὐτοῦ τεχνογράφοιῷ ἐναντιοῦσϑαι καὶ ταῦτα πρώτως ἐπιχειρή- 

σας 17 τοιαὕτη πραγματείᾳ, καϑυφῆλεν., 41 T. VII. uj - aj 
τὸν Àld. om, — Locus hic abest a nostro Tiberio, qui echéz — ̂ : 
1nata sua enumerat p. 17. οἱ p. 40. ed. Boiss. 45 Par. T. VII. 

ἔστιν Uvopa; Ald.ovouc.do:, 44 Áld.Par. πρὸσάγόμέεν, T. VI. 

προάχομεν, . . A5. T. VIL. xu, 48 τοὐτέστι T. Vil.om; ^ AT 

Dem. contr, Tim. p. 701. 48 Pro cor. p.230. 49 Phil. 
X. info "60 Herod. 1. 6. T. Vii. ἢ οὕτως — ἐθνέων oin. sul 
Ht. "x. ponens. 51 Par. 2916. βϑούλεσϑε. Phii. IV; init, Part. 

2916. et 2977. add.: xarà συμπλοχὴν ἀφηγούμένός, συμπλοκὴ δὲ. à 

᾿ 30., 
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γιστα ὀνείδη κτᾶται, 5X ὧν τὸ κατ᾽ 53 εἶδος ἕπεταε, φϑο- 
γεροὺς ; ἀχαρίστους , ἀπίστους , xal5* ἐν Φιλιππικοῖς, οὐ 
μόνον ὑμᾶς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους Ἕλληνας ἀδικεῖ," 55 

Aetue δὲ καϑαρὰ᾽ ἢ κοινὴ καὶ εἰς πάντας 5jxovom καὶ μὴ τετραμμέό: 

5 ») 56 καὶ τὰ λοιπά, 

&, Καὶ μὴ τετραμμένη" ἀντὶ τοῦ τροστὴν ἔχου- 
σα xol μεταφοράν ὡς τὸ 57, αἱ δὲ πόλεις ἐνόδουν .“ ἐπὶ 

μὲν γὰρ τῶν σωμάτων χυρίως ἡ νόσος, ἐπὶ δὲ πόλεως 

μεταφορικῶς διὰ τὰς στάσεις. 58 ποιεῖ δὲ τὸν τρόπον 

40 χαὶ τὴν τροπικὴν λέξιν ἡ ἀκυρολεδῖα, ἢ καὶ Ὅμηρος. χέ- 
χρῆται συνεχῶς ὡς ἔχει τὸ 

πόδαρ, 59 πολυπίδακος "Ἴδης. 

καὶ τὸ 

ἄκρην xdx κορυφήν 60 

ἐστι einn ὕμοιον τῷ «κατὰ σύλληψιν, ὡς ἐν τῷ πρὸς .4. ἴρ. 460.] 

x. t, À4. quae absunt a Mon, δ2 Parr. χτώμενος. 53 Parr. 
κατά. 54 Parr. συμπλέχεταε δὲ τὸ ἐν Φιλ. Phil. III. p. 110, 

b5 Parr. add.: καὶ τὸ ἐν Παναϑηναϊχῷ, τριῶν γὰρ ἐθνῶν τῶν με- 

᾿ γίστων ἐν τοῖς “Ἕλλησι , καὶ τὰ Eje. [Aristid. Panath. p.120. Iebb. 

^p. 194. Dind.]. 56 Ald. τετραμμένους. Sqq. καὶ μὴ τετραμμ. — 
διὰ τὰς στάσεις sumta, sunt ex T. VII. se. 57 Dem. pro cor. 

p. 2410. 58 Par, 2977. addit: Τετραμμέγη" oio» τὸ éxveytvQi- 

σμένοι [ΟἹ]. III. p. 57.) καὶ τὸ προπέποται. ; [OL Π]. p. 8.4.1 καὶ τὸ 
πεπρακότες [pro cor. p. 241.], , καὶ τὸ τιϑασσεύουσι [0]. IH. p. 57.),, 

xol oca ἀπ᾿ ἄλλων νοημάτων ἐπ᾽ ἄλλα φέρονταε, ἀφ᾽ ξαυτῶν δὲ 

σχληρὰ, ὡς τὸ ἀταρπός" αὕτῃ γὰρ τροπικὴ μὲν οὐκ ἔστιν, oU μὴν 

λεία, ἀλλὰ τραχεϊά τις, Sch. min, ᾿Εχνενευρισμένοε ἐπὶ ταύρων 

λέγεται, καὶ τὸ πεπρακὼς [de fals. leg. p. 545.] ἐπὶ ἀρύλων, καὶ 
τὸ κατεσϑίων “ἐπὶ ζώων [In Aristog. II. p. 782:). Sch. min. add.: 

en τετραμμένη. οὐ μὴν. τὰ κατ᾽ ἀλήϑειαν σχήματω Or ἑτέρων 

σχημάτων. γίνονται" ἢ γὰρ ἀφήγησις. δι᾽ ἄλλων καὶ ἄλλων σζημά- 

vw» γίνεται, 3j ἀφήγησις ἄρα οὐ σχῆμα [Par. οὖσα. οὗ σχῆμα]. 59 

H. 3.69. 60 Ald. xaxxogvgejm «-- Il. 6. 85. 
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ἁπλῶς γὰρ. εἰπεῖν αἱ τοιδῦται λέξεις, ἐμφαντικώτεραι μὲν. 
τῶν ὑποχειμένων slain, ἢ κυρίως. λεγόμεναι, λυμαίνονται. 
δέ γε τὴν χαϑάρδεητα" τοιαύτη, ἐστὶ λέξις χὰϊ τὸ »mo- 

ssértorous 6E. xod τέϑασεύουσε"" 62 xol ὅσαε ἀπ᾽ - ἄλλων 

γοημάτων ἐπὶ ἄλλα᾽ φέρονται. 63. β΄. Παρ -Τσολρό- : 
τει" iro Fuoxoa rovg 5" τἐχνῆς διδασχόμεϑὰ,"ποῖαν 
τῶν λέξειν λέγονται καϑαράϊ" πραοῦτον γὰδονεφρόνδιχε 

, 

τῆς καϑαρύτητος τῶν. λέξεων $$ ῥ' ἀνὴρ, ὡς xai ἐν αῇ 8388 

οἰκείᾳ τέχνῃ τοιάδϑ παραγγέλλειν $6 περὶ λέξεως i08 δὲ 
τῇ n" λέξει. τς φωνήξϊντα un ̓συηνεμπίπτειν, χωλὸν γὰρ 10 

τὸ. τοιόνδε, μὴδὲ' reAcUr a» xoi ἄρχεσθαι: ἀπὸ 67 τῆς αὐ ὁ 

τῆς συλλαβῆςι olov 66: χἰποῦσα “σαφῆ ; ἡλίκαϊ καλὰ, ἔνϑις 

Θαλὴς * καὶ: τοὺρ συνδέσμου" τοὺς 69. αὐτοὺφμὴ᾽ σόνεγ- 

γυβ τεϑένά», καὶ τὸν ἑπόμενοι» τῷ -ἡγουμένῃ" εὐθὺς. Ey 
ταποδεδόνοι , ὀνόματι 'δὲ χρῆσθαι * μιταφρορᾷ, τῇ; tài iB | 

xcÀMacru.d]) τῷ ^? ἥκιστα" πεπορημένῳ ἢ τῷ νώριμῶς- 
τάτῳ" ὕλῳρ τα δὲ δ᾽ “λόγος. μὴ λόγος ἔστὼ., ξηρὸν γὰρ, 
μηδὲ ingerooó? χωταψαῦδρ ydp, «ἀλλὰ “μεμί)ϑὼ « παντὺ 
ὀυϑμῷ 72 “μάλεσψα" δίηρηνόον᾽ δὲ wo πρῶτον. xl τὸ 

δεύτερον. καὶ τὰ λοιπὰ ἑκοβένρὶ " καὶ “μὴ: —8 ἄποτες 
λέσαι τὸ: «΄΄φῶτον ἐπ᾽ ἄλλα iévéip τεόφω 13 "ἐπὶ τὸ stp 

τον ἑπανέναι ἀπὸ τοῦ Wilevg i y. “1 ὰ “ἐφεξῆ. ς᾽ δὶς 

Θημ ἐν αγ' ἐφεξῆς. fen τὸ 74: SBqune novi: xai 7^ 

— — A .. 
“ 

“κὐ6}, Denn. 1. P. 34. . 62. Par: τιφασούουι! ζαοᾶντο- 

cepit Bekk, 1, HIT. p, 37. Ald.sidwonsvgvon «68 Aldun ἄλλων 

ρημάζρρις dde ,φέρφυσις sécutus aum, Pár. 64 T. VII. x8. Ni 

e de hoc loco: Spengel. συναγ. τεχν. p. 161. 162. 66 τῶν λέ: 

itg» Vep.oom. 5 BR Ὁ. ὙΠ. παραγγέλλειν... Alda παᾳρφαγχέλλει. 

67 T. VII, ἐκ. (Mon. ἐξ αὐτῆ ad, marg, ex rijs, aliae... , 68 oi- 

ον ex T. VII,cinserui, ^ 69,100pex T. VII. reeepi, :— 20. Par, 

τό. ’ 71 Ad.r ὅλος, Par. ὅλως,΄. 72 Par. παντὶ ἐν ϑυμῷ.. 
εἶτα Mog, B. om... 74 Ald. Par, τῷ, scr. τό, — Contr. Ti, 
zmocr, p. 3201. ' m QUU sát T ἔρνος 2} 
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Venez ipu δ', To vue ἦν. Kdæ dass g. Oti μὲν 
7 ευϑεῖα χφιαρότῃτα ποιεῖ, δῆλῶν,,. av Olpe eres κατ᾽ 

εὐθεῖαν μόγον. “προφέθϑιν 40v λόγον" καλὸν. γὰρ' καὶ τοῦ- 

το, ἀλλ ἐπάγειν 056008 καὶ τὸ ῥῆμα, ὁπίος. Be τὸν. 'βρα- 

sos f 4 b evotueno τὴν ἔννοιαν... dye γάρ. τοὐναντίον φη-. 

ph, Oti ici ἀπὸ πλαγιαφμοῦς Gol, un. διὰ: — oe Epur. 

δὲ τὴν ὁημαξικὴν ποιήσῃς, 75, ἀπύδοσιν, οὐδὲν 3j vzox χα-" 
4 ϑαρῶς ἔσται, 0,..À0y0go € —— τὰ. ὐφεξῆ " ἐφε- 

ἕξης ΤΊ. giae, τοῦ ῥητοῦ Pretty? ? 0g- ῥέων. ἐκ μεσημβρίας 

«6: μεταξὺ. “Σύρων xel Παφλαχόγων ἐξίησε ἡρὸς βορέην 

ἄνδμον εἰς τὴν. ξίξανον. χκαλεόμεον ROV EON, c. Ka τῇ 
ἐννοίᾳ καὶ τῷ ULLAS UM &dio/g. διῶ. Xxx περε- 

Gremio v τῷ à σχήματῃ διὰ, τὸμ «πλαγιορμάνί dv ἂλ. 

ληλῳν. ιν ρέσκοντρᾳ" QUy. ἀβαὸταῦδι — λέ. 

tà fe ἐκταξβα! ἐφ᾽ ὧν χὰρ ἀὐθυκώσφωξα. εἶσι τὰ ὑτράγιιας 

ταν ὡς. "7 oval, LT n αλλῳ. ϑεφρρῖνται ἡ e tno. 'σχέρϑδως. 

αὑτοῦ. δεόμεναι. ἀλλ᾽. ἐν: αὐτῷ «ὡς & ᾧπακεξβέμῳ» δὰ" εἶναι 

ἔχοντῳ,(τηκικαῦτα, δινβίβληταρ: Pd — δὲ χὰ πράγματα 

., 4A σχέσει. βεωρεῖτοῳῃ dvoryiriqg s δ διφλληλόῤ Aer ug. 

$97. Herog κατὰ: eq eiqeéq to &* γάρ! aheeiy xai 
ζοιρίαρι, τοῦτό ἐφπεὶ τὸν AR o X χαϑαρὰ. φρήμάται ἐστε 

τὰ μηγνριαῦντα περιβολήγξ, ra Ro ϑὲ πρόσϑερίν. cose τὸ μὴ 

εἰπεῖν περὶ, αὐτῆς τῆς Ἡρηήνϑἰὰς pàxex, Ag mad εἶναι 

χαὶ καϑαρῤτητα καὶ εὐχρίνειαν, ἐξ ὧν ἔμελλε δείξειν συν- 

"gp ἐστῶσαν τὴν. gagipsa εἰ: ὅ΄. Καὶ. TD. bn ép oi pov. 

ὑπέρβτόν᾽ ̓ἔστιν τὸ ὑπερβυβάβον τὴν τοῦ! dod σύντιης 

£v 82. yiverat "δὲ wũro d LE ἢ -κατὰ Rap PO Vety, 7 

— — e. .} en a9 024) om ^5 ὦ 

- 45. AM, βρυχέως: βὰν; Pun vnxioe στῇ σεῖς εἶν ἐ, -ue6- Ad. ποιὰ 

fae scr, E ^7&8 Tem" Babét!PaR - 2915) M08. 8. om. 

78 ταῦτα. Puf.-9977, om, -MNerdd. J. 6. 79: yl, 5977: βοῤ- 

δᾶν et κυβούβιγόν; 80 AM, ἀνάγναῖα, | put, p. AM. 

Ptr. -Ἰοῖ τὸ γάρ ἐστιν ἀφελεῖν αν χωρ: τὰ εἰπεῖν." diécepi Jectionem 

8:66], ταὶ eadem habet, | 82 T. VII. μβ. τάξιν." a i 
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2t az. ιἀμασεραζρεοι" xau náginderw, ἐμὸν, «ὡς (ἐν. τῷ uif 
Apdeoriavoos 93 xd. ἐπὶ δοῦν δοκολεικοῦ πρλέμου εἶξᾳ 
ἡ ?* παρένϑεριον — ὧροἀῤχαίωνος 894i πακάδαιἐμοῇ 

μιαλλογιἐπίαξασθε viouin] a" v5 xetu di? yotacpag gy 

ὡς ἐνγτῷ»"δενφέρῳ''τῶνκ OkprSrentov.t glow. rhy τοῦ, One f 
rroalios Gato kosiroo ἃ ιμηδεὶξ, bota: iso Maxodóvew e£ 
ασελεὺφι,. Bobsst, ἐμτὶε τοῦτ᾽ ζῆν ρήρμένας “ἢ ἔσο yd: τῇ 
ἐξῇ "τὴν ὦ ———— — ovr Tifique/ 7 

ama ow vevmyo8 a qe sat V nur Μοῦ, 
Mai δὲ τὸν, περὶ, φχημάτῳν v Adyovis τῆς ξαϑαρήτηρορ, καὶ τὰ λοιπά; ^ ua 

sro drbv ἐν" ἡ ἀπ λην rovriorus ἢ" emepisoyog xol 40 
gb. Ῥ΄, Ἢ TEYOÉ Jot fo à τουτέστιν 7] JU XW trés 
ρα καὶ ὁ προβὲβλοβεῦϊα OR Wa τῷ δ βατὰ τυυνϑήκ᾽ Mood er ci- 

vic λαὶξ εβηνορικὴν ER REP kojapDiev ἐχάλεσων Sue ὦ 
Áo —8R Yay - τὲ nb "Mospérei ob μάδιυσταλ ει θυ δὴν c1 
poc 989a! λανθάνοντας ἰάμβους e xi quein evo ῳσεὶν 15 

εὑρεῖν διὰ τὴν ἐναρμόνιφν᾽ ὀυνθήχην TU i buy —RER 

ϑὺς ἐν τῷ" πρώτῳ. τῶν Φιλιππικῶν:" δῆλον γάρ ovi 
τοῖς Ὀλυνϑίοις, ὅτι νῦν. ov: περδυ δόξης. DUO Uo o ἀἐροὺς 
χὥρας V χινδυνεύουσιν ,& οὐχ Viordy: δε ϑητδρῶν ἑκυτηδου- 8 
σάντων 'χαὶ ἕμμετρα λὲγέυνδ ἀζλότριοὺ jp τοῦ JoXivrzoU 20 

λόγου τὸ ? ̓ πρφιοῦξοι,» rod euro vig etg. μύξαν ὦ γάπένε- 

κϑείσης ὁ ES ue perucus e. y yis. Jivvor y940: aio. ἐξ 
E ἍΤ κι πα νη" δ 

6p. 897, 84 g. 3. var. "P 85. δὲ; TI iam v- 
ΟἹ. I, p. 22, .- 86. T. ὙΠ. τὴν" δόξαν τοῦ, —EX 
Boiss, .. . ΤΟΝ Δ CC εν» ΤΕΣ" BD 

.1 Par. καὶ zi dec 3.8 A VH. ub. 9$ 0E. VIE παῤὴ A4dep. 
4: Àld, Par. 2977, χωριάμβουως, Pár. 2916, 3918. Ven. zblsoufovy. 
Mon. gebrsu ous, - Ad . rem els. süpra f. 445.: Exdrhpla: 'ex' Iso- 
crate eon gessit Spengeh.it üyvay. rey». p. 15, 8qe 58T. VH. 

d» πρώτῳ" Gi. Ven, add.tioides, «— Ol. L'p.109 οἵ 6:Ald. ἐστιν, 
T.VH.deh, ^7 AldosjsurégeocPer. Te VUA, τῆς εἰ sq«3óp- 
Φρύουσιὐ om. 8. wx ddd;:rom;, "est. in Bab, 'E. VIos «^0 Por. 

d 
- ^ E - 

eso & » 



UR — MÁAXIMOY TOY IL44NOY40X 
δώμβων * egoyelv. συνθήκη. οὗ τυσοῦύτονι . inpog. ἐρ- 
'γάζεται te λόγῳ, doo» j] alc ἀπτονδείων xal δαχτύλων 

΄ ϑυμεσεῶσα ": : roig. yàp χρόνοις: φυμβαίνει. καὶ: 0 κόμπος 
τοῦ λόγον, ὁ δὲ vlog λόγοῦ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον. 5" dO 

j ἰάμβων xol τροχαίων ἐστίδ 405 xebilapos πποζοφρανεῖς 
987 ot πολλαχοῦ" Sai τόΐννν xol ἐὰν χαϑαρὸν λάγον ἐαμβο- 

φανῇ. νειν" τὴ δὲ ochera. ἀντδ τοῦ woven πρὸς ὄγκον 
8.09 0d δὲ τὸ ἀκρυβέφνυδ᾽ μὲν. Διοπύφιος Ἶ3 καὶ τὸ 
βάϑος ἐξετάζων τοῦ λόγου μέχρι τῶν στοιχείων καταγί- 

40 νεται" 135 ὁ δὲ ἐεχνιχὸς TOUR λόγοδῥὲ εἰδὼς ** δίκην, πίη- 

. ψῶν παῤερχόμΐψηγς. ἀκαίψων δἢ το χελεβεται. φθονκίξειν 

κατὰ τὴν φυνθήκην, - οἷρ δύνασαι παρακολουθεῖν ἡ αἴ- 

σϑησις, τρῇ ἀκγάφατος" 55 ἀχαρρρὰν. γὰρ, εἰ τὴν ἐπιφά- 
3840 καταλάβοε, “μήτι γε λιτὴν. ἐν τῷ CORTE -κεχρὺμ- 

(9 μέν τρῦ ἀόγον. συνθήκηκ:, δὴ γὰρ τοῦ. ῥήτορος Order." 
. Myortog 6. ἀλροατὴς. ἐϑελήσει. 3$ τὸ βάϑος σχοπεῖν, ἀ- 

γκοῃᾶει so): λόχου. τὴν. RP ᾧ τὴν. τοιάνδε συν- 
θήκην διαχνῶναι «σπουδάζει, xal. ἁπλῶς εἰπεῖμ ταὐτὸν 

ἂν nios τῷ βουλομένῳ, φαταλαβεῖν τῶν ὀρνέων τὴν gi- 
95.9: , xe wr "Ὁ ιἀπϑυδάζοντρ δῇ πτίσει mage τὴν 
oc és 4. foi λέγω δὴ ταῦ φυσεκοῦ" guecxov xa- 

2916, Vins: ye "Món. Td re? ET "Veil. δηενεζϑείσησ. Mon. 

S T TN "41 Ald. ἐπιτοπλᾶῆστϑν, 223: T. NE. 32. — Dion. 

τς de Gamp. p.128. 278. 512. 356. sqq. et saepius. Sehaef. 43 T. 

ὙΠ wdd.icxa$ ἴύως ἐκεῖνο μὲν, τέ μηδὲν φροντίζων τῆς: πῶν dxov- 

vraie αὐἰσθήσεας εἰκότως καὶ 'μέξρι «τούτων τὴν διδασκαλίαν ἐξέτει- 

^ wm, 44 T.VIL add.: ϑᾶττον ἢ. λέγοντα, 15 T. VII. ἐκείνους. 

48 A1d, τοῦ ἀκούονξας,. — .17/ Ald. "Par. ῥήδην. T; VIE. ῥύδην. 

^48 T, VE. ἐδελήσοι, ̂". 19 μὴ Ald. -em.,estin.Par. T. VII. 20 

ST, VEL add; ὥσπερ vào, εἰ τύχοι πολλῶν ἐκεῖσε φερομένων, ὦ 

“πρὸς τὸ πρῶτον μόνον ἀπίδοις [Mon: ἐλίδοις] οἱάέει τὰ. λουτὰ βλέ- 

Wu» οἷός, τε. εἶ, ἀλλ᾽. ἀνάγκη ταχέων μεταφέρειν τὴν. ὅῤασιν, ὅπως 
ἐκ μέρονῃ ϑιήση ἐῶν δρχταμένων. τὴν -ἐπῃράμειων,. τὸν αὐτόν. τρόπῳ 

giri ἐῶν λόγων τῇ βάσει μόνον καὸ τῇ ἐπιφανείᾳ οἷός. 18 ἐστιν ἐξ- 

hy 
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(0 ZXO04IA. RUE laxap vOM.á φᾷ 
λεῖ. μέτρον τὸ ἐκ τῆφ. αὐτοφιοῦρ. τηῦ i λόγρυ, σγνϑήχης συνε) 
στάμενρ» xol μὴ. ἐπιτοτῃδευμένον͵ ; ὡς, urge τοῖς. ποιὰ v 
ταῖς, καὶ ἢ Διονύσιος δέ. φῇσιν, νἀπύχρη τὴν πολιτηχὴκ | 

λέξιν. «ἔρνϑμον εἰναι: καὶ εὔμετρον: 2? ὀὕτῳ γὰρ Gy εἴη, 
σερεητεκῆ͵ μὲν». οὔ nx ποίημα, xe. ἐμμελὴς μὲν, οὗ μέγ ἢ ' 

Aoc δὲ“ τὼ ὅμρια δὲ. λέγει xol Ἰσοκράτης , ὡς μικρῷ 
ἔμπροσϑεν γέγραπται" Awffréov δὲ, ὅτε ̓ φαιστίων" LU 

σιχα- μέτρα. χενιχὰ βούλεξαι εἶν u ἐννέα, δαχτυλεκὸν, ἀνας 

ποιστικὴν, ἱαμβικὸν, “τροχαϊχόγ.. ἀντισπαστιιρόν!, xoa 

βικὸν, ἑωγιχὸν ἀπὸ μρίξονος » —2 ἀπὸ. ἐλάσαονᾳς: 14 

xoneixou τὰ δὲ παρὰ ταῦτα ἐσενάφεητα. «al συγχεχυμές 
να. g- Τὸν γάρ τοί ὁνϑδιμόν' o? t py: «κρμφγένη i (Oque, - 

οἴετρμι ταὐτὸν εἶναι μέτρον. «Καὶ ὀυϑμόν: διφρρέρερ δέ nés 

τρονιμὰν γὰρ χωρὶς. σνλλαβὴς ρὺχ ἂν. y&voma, .0. δὲ A 
ϑμὸρ χαὶ ἐν συλλαβαῖς χαὶ χωρὶς. φμλλᾳαβῶν’" χαὶ χὰᾳ tà 

κρότος χαλκείων Hid κίνησις δαχτύλων ῥυϑμὸς͵ ἐγομᾷς 
ἀϑδη" ἰστέον δὲ, ὅτι τὸ μὲν μέτραν πεκηχότας ἔχει. τοὺς 

χρόναυς ,ς μακρόν τὸ, καὶ βραχὰν πρὶ «τὸν;, «ouo». ὁ δὲ 
ὀυδϑμὸς, ὡς. βούλεται, Mage ** Tope; stedrpve: ᾿πολλάχες 
“οὖν xai ?6 τὸν βραχὺν χρόνον ᾿μιακβον, πεομεῖ" διὸ «nfi qo 
μιέτρου narípa?? τὸν ῥυϑμόν. nav. E Aoyymoo- & 

^ 

ακολουϑεῖν ὃ ἀκροατὴς, ἐπεὶ τοῦ λοιποῦ σπουδάζων παρακολουϑεῖν 

τοῖς λεγομένοις οὐδὲν. δύναται: τᾶν dy βάθεε͵ ζητεῖν, ἀϊλ᾽ ἔνϑα: ἂν 

O - λέγων ᾿ἀπαρτίσῃ τὴν διάνϑιαν, -πρὼς - &cbay δρᾷ τὴν: συνθήκη ὦ 
21 T/VIIL óc γὰρ xài ayude. εἴφηραι Zo: δἰ 3e) ὀτερὶ. συ ϑ dosi 

Φνομάτὼῶν [p. 382. Sahaef.] φησὺν, dqrOygmymgis 48 Wid.Pa. qo 

VII. ἔσμετρον. correxit Váet. $n marg. exem pl: Shiz-efr;supra p. £46. 
V. t. 25 T.VII. vs. 5 Eon. οἴεται ταὐτὰ d. $4 2M on. 8, zsipver Pam | 

2972. χαλκέων... 35 Pat. ἔχει. 26 xol, P. WII. reéepi.: ; 81 

-Ald; Par. T. VII. πνεύμεη" Fulek. Diss. de wite et scniptis honge - 
ni p. CIII. Toup.'ad Longim, p. 509,.edi.Wieisk. emendant za» - 
*ípx ex Longini fragmento IH. p» 160.: ed, Weisli. ,uérgou τδὸ 

σεατὴρ ῥυϑρὸφ' xal ϑεὸρ γε et Gchol,. Atistoph, Nub. 6358, ὅτο: πον 

πὴρ μέτρου ῥυϑμός. Natum est vitium .ex compendio ecribendi 



(a ^ OMANIMOT TY H4XNO 401 
Opt» ἀλλ᾽ ἢ μέτρον τε" δμμεέβον. γὰρ εἶναε δεῖ τὸν 
λύγον κατὰ φίσιν ; XoÀ μιὴ ὅβμεξθον. ὅσον κατὰ τέχνην" 
δηχὸν γὰρ, ὧς. ἑχαστη τέχνη ἐμεϑόϑους ἐπινοεῖ povor :καὶ 

τάξιν ἐπιτίϑησε" τοῖς xod tolg 39 πράγμασιν, ἐπεὶ toi 

ἔ γε σαντα πρϑοῦπάρχει" τῇ Φῦσει.ος Lr Kei xar e nie 

tiv t* καταληξίς 3» ἐστὶν, ὡς ol tyran, συλλαβὴ 
ἂντὶ ὅλου ποδὸς... παραλαμβανυμένη" ἢ ἢ ποῦς ἀντὶ ὅλης 

σὺξζυγτας" σὺξυγία᾽ δὲ ἐστι OUO: WB. δεαφόῤων' δύνταξιζ᾽ 

διποδίὰ ꝰ 9780 δύο roi» ray αὐτῶν σύνταξις . ᾿ .ϑ'. Με. 

lo ταξὺ yao οὕτω: sh Μιονύδιος' ἐν τῷ περὶ συνϑέσεως 

ὀνομάτων φησίν". 585, ἢ )αδ' τὸν “ἐῶν πολιτικῶν λόγων 
δπίστηρί ἢ μὸυσὶχῇ wig doti τῷ nócQ διαλλάττουσα τῆς" 
ἕν" ᾧδαῖς. καὶ ὀῤγάνοις, οὐχὶ τῷ bolo καὶ γὰρ 153. ἢν 

: τὰῤτῇ; χὰ" ἱέλος ἔχουσιν: αἱ λέδονν Oxo ῥυϑμὸν «καὶ μὲ- 

^£ γαβολὴν καὶ πρέχον! "sors καὶ. émt ταύτησ᾽ τέρπεται Hn 
Ji» y ἀκοὴ roig μέλεσιν, ἄγεται δὲ" τοῖς óvO note, x*ana- 

ξετὰι » 3$ NO μέξαβολὰς,, noD OP ἐπὶ πάντων τὸ oh 
χεῖον." 0i γὰρ yes. iré o e": τουτέστιν ἡ κατὰ σὺλε 
p xat à yàp dió συνϑῆκχαξ: εἰσιν). ΕΣ μὲν Μία. δυλλα- 

6o fdv , ἡ δὲ ἑτέρα λέδεδν. ἄν Ἔν. Evo: πϑγῇ σει" 
. ὡς 79 γὰροαὐτὸς yag mpi —— Que, πᾶνε 
Lco "n - - 7 , 

SNoVU a cu ou . . 

«528 Ald. Far. —HÜ "ME T. VI. καὐαληπτοῖς 

A9 T. VIE. x91... 520 »διπηδίᾳτε--, σίσεαδις, Vien. om, ,:34 p..126. 

&ohsef. . 2 Ald Ferscb, Men, 8: 70ig.. Par. 2977. p xut Dionys. 

. 88 Ald. sdl ὧν rouuypuxei γάρ. corr, bx Par. T..VIL, 84 Par. 

2077. τρόκδεαι; i fich, anim, Oixsbésac:alwaé? καὶ yg Up 
σενϑήχην cine: δῶν, RE Liu v «καὶ τροχαίων  ovyeatixsvos,. Ὅπερ 

ἔφην τὰ ὅπερ ὕρήδ, υστέρβατάν ἐστιν... ."Fotat vuv e. Qs v. ἂνό- 

| ex viri εἰς εἴαμβὸὼν κἀεαλήχουάαν ἢ τροχαϊοκ.. κατὰ. τοὺς 
60D 4 Tir: κατὰ τὰς ῥιλλαβὰς, λέγαι tmo. δύο. γὰρ συνθϑηκαὶ ti- 

σιν; . 5j μὲν ula αγλλοβῶν., ἢ δὸ ξέέρα υλέξοων!δ. ia» ἂν οἷν" ἰδοὺ 
αὐλλαβῶν" ἄνδρες ἀδε)φοῖ" Aoi aot. datiem. εὐ, 88. δὲ “Ἔν VIL, om. 
ᾷϑ,οἷξι T. ὙΙΚιδζοι τ co μιν des inier. 2 

(s V zc 

" ] e 



XXOAL4 EME IA4ERN' ΤΌ —— 906 
Ἰδονῆς. τῶν. ἀκροατῶν. “ποίησις στυμάζετων,, διὸ καὶ ὃ 
toner: τούτων ̓ἐπεμελεῦεαι, δι᾽. ew, à es 

. , * IN .3) y ἣν *, * ἫΝ εὖ ΗΝ] ME Cs 1M 

E εὐκρινείᾳ e. A Aurum 

ἢ δὲ" — ἔχεὶ. δέν" τίνα. καὶ ᾧύσει σἀφηνι ταὶ ἀργὰστικά᾽ καὶ ἢ 
ZEE E τὰ λοιπά; P193 70— BL 

* ἜΤ ΞΕ 0 MD 

᾿ς "Egix ουρός ἐᾳᾳι’ antodev" Ἢ 9 λέγων παῷᾷφας 

F0y «ρρφατὴν, ἐσαφέρει τῷ inrovpévip ̓ πολλόχιρ. -Énepow 
᾿ητούμενρν ' 5, ἐνίοτ δὲ κἀὶ- τρίτον, '"oiw ἀποδεῖξαι bi 
τρύπερορ , ἃ xol διακαράπτει τὸν ἀχρρατὴν χαὶ συγχεῖ 
roy. —2 ἀφανίαϑείσης. -0UP ,EvtewD à» τῆς χαϑαρός 40 
Frtag mvagavciga- " οἰκρίνενο. ϑεραπρύει τὴν συμβάσαμ 
χκυτη κακίαν xod; ταῦτο. dog, ὅπερ ἐκεί ποιξῖν d oium 
ἐέχῳ. diy «etg m - stbopdóyov Lf Kei τὰ αεᾷ sloróv ΩΣ : 
tà δεβλοζστον. TEC T ME — op. pj ἀπίῃς 
ρέϊ xe, δίων, διὲ (ἃ ϑὴς καὶ ιἀντιδιαρβέλλεται. : τῇ, esas 
ϑαρότῃτε, ἐπδί τοί γϑιιμόρος. ἂν Σ΄ ἦν. ναὐτῇρ y. εἰ τὸ récit 

220 ἀέρὶ τὴν. μέϑοδονλ. δοχεῖ μέντοι περιττὴ εἶναι ἢ 

tO f Ar —— — τῆς. x&v? epar tog διρρϑοῦσοις , 

ταί y& μὴν ἡ δὐκρίνεια, τά τε ὑπερβατὰ καὶ τὰς. ἐπεμ- 

βολ eM περιβολὰς; κὰν ἁπλῶξ᾽ stàyfa "à ἀσαφῆ᾽ ποι 20 

οὑντὰ τὸν Ζόγον ταῖς Mieyadaj etu 8 xài Toig ᾿καταστἄσευι 
καὶ «ταῖς ̓ ἡροδιόρϑώφεσιν᾽" ἢ ̓ἐπιδιοὀ ϑώσεσιν." Y .K; αἱ 

ἐναφερέφει. ru Ἢ τάξιν ἔδει δ᾽ AA εἰπεῖν υπρῶτον 

oon 
ii vormi& bM e 

4 F. ΔῊ, α, à p Mon, "om . 3 i VII, à 

αὐτῶν ἀγαποδοίέτων. — 2— (vno τῆς ̓ἀκολαυϑείας, [sic] τοῦ λόγου 

'αταναγκιφόμενος, abo ἐπιφέρει". τοῖς. ἀναποῤείκτοις, τρίτον ἄμφιο: 

βητούμενον 19 Martoqéisen o 4 T. VI. καὶ ἣ εὐκρίνρια,. TI ] qu 

Ub, τὸ πλεῖστον περὶ a. “κι. ἂν ex T. Vii. regepi. 6 T In 
t. — de fals, Jes. PY: $42, — Par, 2977. adds, Πρῶτον τῇ τά ras 
τὸ προφεεάξάτε Up Anny ye τοῦτο πρῶτον. εἰπεῖν Hr τοῦδε τοῦ" 

αὐτοῖς dx inpar" εὖ, δὲ, ὀίημοσϑίνης. δεινότερον μὲν , * ἀλλὰ ES 

- 

! 

- 
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476 MASEMOY ΤΟΥ ΠΑΑΝΟΥΔΟΥ 
^ ὧν πρρσετάξαξε, εἶτα ὧν ἔξεισεν, εἶτα On) ἀπήγγοι- 
| λὲν, ἀλλ᾽ ἐπειδῆ. τοῦξο γιέχιστον. παιεῖται. χοῦ ἐγχλή- 
μοτος σημεῖον, τὸ τὰ ψευδῆ ἀπαγγεῖλαι τοῖς ᾿ϑηναί- 
ὁὀϊις, ὅτι σωϑήσονξαι Φωχεῖς, ἀδιολοῦνται δὲ. Θηβαῖοι, 

᾿ δ διὰ τοῦτο 7. τοῦ χρησίμου ἕνεκεν 9. ̓φθαέταξεν, αὐτὸ, ? 

ᾧ χαὶ τῇ ἀταξίῳ ὡς τάξει; ἐχρήσατο. 1: JH γὰρ ἂν 
ἀσαφές" τὸ ̓καταὔκευαζόμενον. pv, τὸ διαβαλεῖν xoxo- 

Vov» ὄντα τῇ πόλει Χαρίδημον" πδέασχενάξει δὲ 33 τὸ 

"περδυνεύειν στερῆϑᾷναν" εῤῥαυνήσου 83 τὴν foy διὰ 
10 ψοῦ “ψηφίσματος. “4 ὁρῶν! jap *5 ὃ ῥήτὠώρ vtpernyor 

ἐπίσημον ὄντα: τὸν. “Χαρίδημον "καὶ" ἐπίδοξον ce πόλιν 

: εὐεργετήσειν, 16 xy δεδιὼς -pr. TOU “νομίμου, τ" ἔσγνε) 
— ροτιμηϑῇ τὸ: συμφέρον, ὁ ἘΖ προσεδύκων ἔσεσθαι ̓ 4ϑη- 

vicus διὰ Χαριδήμου, ξεῦρεν ἑτέραν. ὑπόθεσὲν ἐκ τὴς 
45 οἰχείαῤ᾽ δεινότητος, ἣν» ἐπιπλέχων.. ταράντᾷ. τὸν ('expoa- 

ag TÜ9 φάσκων" γεγράφθω ὃ ψήφεσμᾳ ἐπὶ Χεῤῥονῥήσῷῳ "t 
ει" κὰδ τῇ ταύτης ἀιρο σέσεν. " dA Ae Ὁ κἀὶ δεὰ τῶν 

ἄλλων, rourturiu ἐννοίας" σχήματος, λέξεως" τὰ γὰρ 
Κροτιρημένα. μέϑοδοί, εἰσιν": vxolDieig: à*a ec ZIoAAaxus 

30 δέ; συνειδὼς, 3 30. —XX ᾿ῥήνρ, Wire μὲν" φδοπαρά. 
— . 0.99085. 2t vs Qu^ ^ X96 31 -— 

ot σρφέστερον ἐποίηᾳϑ τὰν Myers τῷ "μὴ’ τόδε Kd προστάξατα X τοῦδε: τοῦ 

ὧν ἀπήγγειλε πρῶτον εἶ; εἰπεῖν. Ya. ἀλλὰ τῷδε ἐ αὐτὸ δηλονότι τὸ’ ἀπήγγιν- 

lo. -7 Par. 2977. oie | 8 Par. 2977. 2916. ἕνεκα. Mon. Eyexty 

τοῦ gene. 9 Par. avr, 10 T7. VII. add. ἀκολούϑως δ᾽ ἐπήγαγε 

τὸ a»: ἔπεισε" vire γὰρ τῷ ὁ imo yide τὸ ἡ εῖσαι τοὺς "MS avaiov;, 

Eo ovy ,. ὥς τινες d ξηγοῦνται, τὸν Φίλρεπον; 41 T. VIT. ἡ. 135 

ex T. VII. recepi. —e.: Fistoer. P. BAS qq. 13" Ala, T. VH. χε- 

prit. Par. Χεῤῥονήσου. h. I. οὗ sub hit. c. 14 "7 C. add; 

τοῦ γραφέντος Χαριδήμῳ. 15 Mon. δὲ Ve 16 T. VII. εὐεργετῆσαι, 

17 Al, εἰ Par. o. scripsi 9, Ald, προσέδόκουν. Par. srpoacdixor. 

T. vir. M πφουεδδκουν ἕπεσθαι. — “18 “14, Xtpovv.. Mon. Χεῤ- 

δονγήσου.. - 49 Ὁ. VIL ἄλλων (Mon; 8. LER. Par. 2977. uud 
ἐννοίας, oy. . 20 ΓΝ — T. "vit'aad?? d δὲ εἰφεεῆς αὖ- 
δὸς ἐρεῖ ἐν τῷ nigi 149806: A T Vir. LA "P t etiam * apud 

ὃ 

( 
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"X041 yo P2 ἽΔΕΩΝ ΤἹΟΜεὰ . 47} 

vouor μάλιστα ἰσχύοντι, κατὰ δὲ τὸ ἀνάξιον ἢ 5 μὴ τὸν 
“Χαρίδημο» εἶναι σαϑροτέρῳ ὄντι, συναράμενποφ. yàp: i 
᾿ϑηναίοις ὃ “Χαρίδημος ἐν ταῖς “περὶ "Χεῤῥοννήσον 533 
συνϑήχαις πρὸς Κερσοβλέπτην καὶ Βηρισάδην xa "dud 

óoxov.:?9; διὸ xol σερατη)ὸν ?* "avroxporopo τῶν τὸ ὅ 
νήσων. “αὶ τοῦ 15 Ῥλλησπόντου καὶ “Χεῤῥοννήσου yetpoTo- 
γήσαντες ἐξέπεμψαν ̓ 4ϑηναῖοι ταῦτα τοίνυν ὁ ῥήτωρ δια- 

σκοπούμενος 356 χαὶ τεχνιχῶς ἅπαντα μεϑοδεύων πρῴ- 
τοὺς ἔταξε τοὺς περὶ. TOU παρανύμου λόγους" καὶ τὰ Ote 
γότερον ἐπὶ τὴν τῶν διχαστῶν βούλησιν μετήνεγκε τὴν 40 

αἰτίαν. 0. Καὶ μὴν χκαὲ αἱ συμπληρώσεες" αἱ 
συμπληρώσεις, ἐν ταὐτῷ 27 xal xot ἔννοιαν χαὶ κατὰ 

μέϑοδον ποιοῦσι. 28 τὴν σαφήνειαν" μέϑοδος. μὲν γὰρ 
εὐχρινείας καὶ 35 τὸ διαχωρίζειν xul τάττειν ?? Ti πρῶτον 
χαὶ. τὲ δεύτερον! 51. ἔγγοια δὲ τὸ εἰς κατάστασιν καὶ à ἀρχὴν 4 
ἄγειν τὸν λόγον, ὅπερ ? ̂ j συμπλήρωσις ἐργάζεται" o yag 5}. 
συμπληρώσας: διάνοιαν ἀρχὴν ἑτέρας ἐπιφέρει. 34 

Μμέϑοδοι δὲ εὐκριγείας αἵ τὲ προειρημέναι, καὶ τὰ λοιπά, 

(0 Ta γε εὐχρινοῦντα" εἶπε 3" γὰρ, ὅτι συγχεῖ τὴν 30. 
τῶν πραγμάτων ἑάξιν ὃ ῥήτωρ καὶ τὴν φυσικὴν ἀλὸ- 
λουϑίαν, καὶ βλαψαῖς τὴν τάξιν διὰ τῆς εὐχρινείας Exo-: 

( " ; 7 396 , Ῥορϑοῖ τὸ πταισϑέν" . ff. Ῥανερὸν δέ" ἐκεῖ "5 ya id 
guo, ὅτι ἐν μὲν τῇ πανηγυριλῇ ἰδέᾳ συγχέαι τὴν τῶν 

Sicel;, 22 Ven. Per. 2916. ̓ Χφδονήσου. Ald. Mon. Χεροννήσου. 
Sicel. constanter Χεῤῥοννήσου. 22 Ald. ᾿Ὡμμάδοκον. T. VII.- 
4pod. ^ 24 Mon. Par. 2946. στρατ. καὶ αὑτ.. ̂  25 T. VIL τῆς. 

26 Ald. Par. υκοπούμενος. T; VII. διασκ., — 27 Ald. αὐτῷ. 
Par. T. VIL: ic, ταὐτῷ. — tum T. VIL κατὰ “ἐννε omisso praec. 
xai. 28 ποιοῖσι τὴν coy, T. VH.-om.. 29 καὶ T, VIL. om.. 

30 T. VIL. τάξαι. 317. VII: addi: ἀπαιτεῖν χρὴ τοὺς dxovor-. 

"ac, ὡς πρρεῖχεν. 82 T. VII. ὥσπερ. 88 0 yàg — ἐπιφέρει. 
T.Vilom,. 34 Ald. ἐπιφεύοι: ὅδ T. ὙΠ χα, 86 T. VIL sff^ 



“8 ΜΑΞΊΜΟΥ TOY I4ANOYAOY 
. πραγ μάτων τάξιν ἀδύνατον, διὰ τὴν τῶν γινομένων qv. 

σιν, τὰ ui» πρῶτα, τὰ δὲ δευϊτερὰ xoi τρίτα καὶ πολ- 
λοστὰ ταττουσαν καὶ ἐν "7 σύμβουλευτικῇ ὁμοίως, διὰ τὸ 
χρῆναι τὸν συμβουλεύοντα: περὶ τοῦ καταπείγονεος πρώτου 

g ποιεῖσϑαι τοὺς δάγους" ἐν. δὲ τῇ ἢ δικανεχκῇ πρὸς τὴν τοῦ ῥη- 

τορος βούλησιν v6 xai τέχνην καὶ ἡ τῶν πραγμάτων yt- | 

γήσεται τάξις. y. Ov μὴν oye ónvog ὡς 29 ἐν τῷ 

τῆς παραπρεσβείας .«Αἰσχίναῦ μέλλαντος ἀντετεϑέναι, ὅτι 
οὐχ. ἤσαν σύμμαχοι Φωχεῖς, ἀλλὰ xal πολλὰ τὴν πόλιν 

$6 ἠδίκησαν, προλαμβάνων τὴν ἀντίϑεσιν ὃ Δημοσϑ ἕένης 
τὴν λύσιν "9 ἐργάζεται συνιστῶν τὴν ποιότητα τῶν Φωυω- 
χέων, ὅτι xal σύμμαχοι καὶ εὐεργχέται τοῦ δήμου" φησὶ 
γὰρ, 5* φέρε, δή "μοι. τὴν συμμαχίαν τῶν «Φωχέων," 
ἕνα ὡς Unig otxswv ἀγαναχτήσωσιν οἱ δικασταῖ" xdà 

ἐδ ἵνα ἡ ἔγγραφος ἀκαγενωσχοβένη συμμαχία τὸν ^* Á- 
σχίνου λόγον ἐλέγχῃ. * δ΄. Ὃ δὲ περὶ ἀντεϑ ἐσεως 
περὶ τούτου ἐρεῖ ἐν εἰκοστῷ δευτέρῳ sagokaio TOU περὶ 

μεϑόδου δεινότητος " περὶ τοῦ προτείνειν. τὰς τοῦ ἐναν- 
389 τίου προτάσεις. ̓  É. Καὶ ὁ μερισμός" μερισμός ἐστιν," 
20 ὅταν προτάξαντες. τὸν μὲν" σύνδεσμον ἐπαγάγωμεν 4^ 

τὸν ,δέ,“ ἰστέον δὲ, ὡς 45 ἡ μὲν διὰ βραχέων ἀνταπύ- 
dogig τοῦ ., δὲ“ καϑαρὸν καὶ εὐκρινῆ τὸν λόγον ποιεῖ, ἡ 

δὲ διὰ μακρῶν περιβάλλει. ς. Πρῶτον μὲν τοδε' 
τοῦτο τῆς ἀπαριϑμήσεως". τὸ δὲ. » ἔδει μὲν, 46 ὦ ̓ 28η- 

25 vaio, ,* τοῦ μερισμοῦ ἐστι" πλὴν. ὅτε χαὶ ἐν τῇ ἁπαρι- 

ο΄ ϑμήσεε ἐνίοτε, ὡς ἐνταῦϑα χαὶ. ὃ μερισμὸς συνεμφαίνε- 

20^ 

Ὁ 387 Ven. ἐν μέν. ^. 88 T. VIL 33. 30 T. VIL. τὴν λύσιν 

δ΄ δημοσϑ. 40 p..560* 41 Ald. Par. τοῦ, T. VII. τόν. - 42 
T. VIL. add.: καὶ ἐν τῷ πρὸς «ἐπτίνην προλύει τοῦ .dexrivev ἂν- 
τίϑεσι, ὥς φησι Ἡένανδροφ᾽ «χαὶ ἐν τῷ “πρώτῳ wit» ̓ Ολυνϑιακῶν, 

[p. 15.] ἄξιον δὲ ἐσθυμηϑῆναι καὶ "λογίδασϑαι. . 38 T. VIL x1 
44 Ald, ἐπανάγωμεν. 45 ὧρ Ald. om.,.est im' Par, ... 46 de 

Ghersont, init. . . T 



| RXO AMA EX 14EGN: qoM. & , Ὁ 
96TGEw: ζ. Τὸ yin. oda τὴν Φιλίππου. ^ 7 ἐγταῦϑᾳ 
δι᾿ ὅλου 1 tob χωρίβῳ,. τῇ καλουμένῃ μεατῴσει. 49. χρητ 
σάμενος. ὃ ῥήτῳρ. εἐπιαμβολάῤ 9. Tg evisos ἐπεμβος 
λαῖς ,,εἰχότως ἐδεηθη. TOV δὐκρενῆσαι 5* τὸν᾿ λόγον aps 

τῷ 5) δυναμένου σχήματος 5? τῆς ἐπανρλήψεως,, καὶ ἢ 
ταύτης οὐ pag, ἀλλ᾽ ἤδῃ παὶ.54 -δευτόέρας. διὰ τὸ μῆ- 

xog Te ἐπεμβολῶν". εἰρηκὼς. γὰρ ». »T&Ute «μὲν 95 οὐκ 
παρολείψω ," xai, παλὲν κατασχευάσας ; αὖϑις ἐπανέλαβον, 
εἰπωμ᾽ »τούτων 56. οὐχὶ νῦν ὁρῶ τὸν καιρὸν τοῦ λέγερν," 
«ai οὕτως τὸ ἐπαγόμενον τῇ προτέρᾳ προτάσει ἀσπέδωο SQ 

«5. 57 «μέστωσις 59 δέ ἐστε λόγος. πλειόνων καὶ μαχροςΣ 
φέρων ἐννοιῶν ἐπεμβολὰφ 5 59 περιέχων. η. Τῆς προτά» 
σεωφ' ἡ πρότασις ἦν τὸ μὴ. καλὸν: “ἡγεῖσθαι τὴν. qo. 

λίππου ouv διοξιέναιο. ϑ΄. ᾿Ἐπεὶ αἵλγε ἐμφά σε αἱ 
σεολὺ "μὲν παρὰ τῷ ὀήταρε τὸ XOT Sepe σχῆμα; ak: $5 
— — MEL 

47 Ol. II. p. .8..- -qovm. 1B. Ést dàn apud Sioel; "“" 48 

Ald. διόλου. T. VII, Sic. δι᾿ ὅλου. 49 Mon. μεταστάσε. δῦ — 

Sic. ἐπεμβολήν. 51 T. VII, διευκρινῆσα. — 752 Par; 2977. 

Mon. αὐτοῦ, 53 Mom. χρήματα: Sch., min. Σχῆμα ἐπαναληπτι- 

xó», οἷα ἔχει καὶ ὃ ϑεδλόγος" ταῦτα μὲν οὖν παιξέτωσαν “Ἑλλήνων p 

σεαῖδες καὶ δαίμονες. Ἕτερον negotiis" 7 πρότασις ἦν, τὸ μὴ 

"καλὸν ἡγεῖοϑαι τὴν Φιλίππου ῥώμην διεξιέναι, Ἅνάγ κη ἐπανα-. 

λαβεῖν" καὶ’ δ ϑεολόγός μεστώσας᾽ τὸν λόγον" τὸϊς πνεύμασιν in 

ἀνέχαβεν eso " τοῦτό ἐστιν ὃ διωγμὸς τοῦ πλόσμαίος καὶ và ἑξῆς. 

Iuyo 0x6». γεκφή᾽ ὑπέρβατον. τοῦτο *' τὸ; "γὰρ. ἀκόλθνϑον, ναὶ, 

γὰρ γινώακειν γε χρὴ». ὅτι λόγος ισαφής. Μεστὸν ποιεῖ τὸν 

λόγον" τί ἐστι τὸ μεστώσας ̓  εἴρηται, πρὸ μικροῦ. 54 Mon. Par. 

2977. καὶ om, ^ 55 μὲν ex T. VII. "fécépi.. ᾿ 56 Ald, τοῦτον. | 

Sic. τούτων, ut Dem. Ol. IT. P. 18. Mon. Par. 2977. ὑπὲρ τούτων. 

57 T. VII. add.: ἃ δὲ καὶ χωρὶς τούτων ἔνι, καὶ ᾿καϑόλου" ἔνϑα τῇ 

καλοὺμένῃ᾽ μεστῶώσει κἐχρὴταὶ, xol [Sic. καὶ om. τὰ τὴν εὐκρίνειαν᾽ 

σεοιοῦντα παραλαμβάνει ISic. λαμβάνεδ' κακίαν λόγου τὴν ἀσάφειαν" 
ἐγνωκὼξ '' 58 Sic. ̓μεστότηῤ. . 59 Sic, ἐπεμβυχὴν ἔζων. 

* 

J 

* 

i 
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ὃν, »ποτὴρ oix ἐρῶ, τίς *? ἡ ̓κόϑεν 4 ξοικε δὲ ταῖς ἐμ- 
φράσεσι καὶ τὰ χαλαύμενα αἰνέγματα., ἤτοι yeigor ' ἐσχη- 
ματισμένα δέ εἰσιν ἅπερ ἝἭ,ρμογένης ἐν ταῖς ἐὑρέσεσιν 

Nope" xoi ZioqoxAjc ἐν Οἰδίποδε. ὀχηματίξων τὸν περὶ 
δ ἸἸοκάστης λόγαν quot — 

. γυνὴ δὲ μήτηρ 9t ἥδε τῶν χείνου 63 χέμνων" 

$Ü οὖν 9? ἐν τοῖς. τσιούχοις πᾶσιν ἀσαφὲς τέχνης kd 

E ἀρετῆς ἐστι λόγου, ἀλλ᾽ οὐ Ξακίας " κἀκία δὲ γένοιτ᾽ 
ἂν, ὅταν ἐξ ἀπειρίας τοῦ λέγοντος 5 ἀσάφεια συμβανῃ" 

$e οὐ δεῖ δὲ ϑαυμάζειν εἰ τὸ μὲν ἀντικείμενον τῇ χαϑα- 

θότητι 5 περιβολὴ οὗ, χαχίζεται * «0 “δὲ ἀντικείμενον τῇ 

εὐχρινείᾳ, εἰς χακίαν πίπτει" ἡ μὲν 64 γὰρ ἔσχεν ἐπεχοῦ- 
ροῦσαν τὴν εὐχρίνειαν", καὶ ἔνϑα τι ' κατὰ περίστασιν 
ÉneDev, εὐπόρησε τῆς εὐχρινείας..ἀναχοπτούσης τὴν βλά- 

is βηνὶ ἡ δὲ 66. εὑχρίνειω. ἅτε μηδεμίαν. ὄγουσα βοήθειαν, 
— δἰ πάϑοι tt μόνον ὑπεναντίον, εὐθὺς ἐπὶ τὴν σύγχυσιν 

καταφέρεται, ἥτις “ἐστὶ 57 καχίᾳ λόχου. 
{΄ .. t 

Περὶ σεμνότητος. 

Ἔννοιαι Ξοίνυν εἰσὶ σεμναὶ μάλιστα μὲν αἷ περὶ θεῶν“ καὶ τὰ 
t 

30 λοιπά. 
᾿ 

E vvYOLGL roiv vy* τὰς Σ τῆς σεμνότητος ἐνγοίας * 

εἷς τέσσαρας. τρόπους 3 διεῖλε, καὶ πρώτας μὲν -εἴναί 

. φησι τὰς. περὶ ϑεῶν. ὡς περὶ Deo». λεγομένας, ὁποῖαί 

εἶσιν. el * παρὰ τῷ οι Πλάξωνι, καὶ σχεδὸν πᾶσαι ei σπα- 
| J DE 201 . Μεὼ- 

60 In Par. τίς "Phe fistat.. 61 Al. Par. 9 ἥδε. delevi 

9". — Oed. R. 921. ubi Musgr.' nostrum locum laudat. 62 

Διὰ, éxsiyov, Par, χείνου, 63 Par. τὸ ἐν. οὖν τοῖς τοιούτοις τοῖς 

ἡπᾷσιν. ᾿ς 64 T. Vit. M. . 65 Ald. εἰ, T. VIL. ἄν T4. . 66 

Mon. τὸ. 67 T. Vil. ἐστὲ om. 

1 T, Vil.o. — 2 Mon. αἰτίας. - * Mà, τόπους. T. VII. 
τρόπου. — & Ven, αἱ Πλατωνικαὶ σχεδὸν πᾶσαι. ᾿ 
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ψιώτατα προσαπτόμεναι τοῦ μυϑώδους, καὶ αὗται “μετὰ 
δή τινος βασάνου φιλοσοφωτάτης ; διόπερ * τὰς ἐν An- 

λιαχῷ 9 “Ὑπερίδου πόῤῥω τούτων ἑστάναι φησί" 7 βου. 

λόμενος γὰρ ἐκεῖνος ἐξ ἀρχαίου 9 δεῖξαι τοῖς ᾿4ϑηναίοις 

τὰ ἐν Δήλῳ ἱερὰ προσήκοντα πολλῷ κέχρηται τῷ μύϑῳ ὃ 

λέγων οὕτω" ,,λόγεται γὰρ Anto κύουσαν τοὺς moi- 
δας ἐκ Διὸς ἐλαύνεσθαι ὑπὸ τῆς Ἥρας xarà γῆν xci 
κατὰ ϑαλασσαν" ἤδη δὲ αὐτὴν βαρυνομένην καὶ amo- 

ροῦσαν εἰς τὴν γῆν 5 ἐλϑεῖν τὴν ἡμετέραν χαὶ λῦσαι τὴν 
ζώνην ἐν τῷ τόπῳ , ὃς νῦν 19 ἑωστὴρ καλεῖται" δευτέρας 40 

δὲ τάττει σεμνότητος ἐννοίας τὰς περὶ τῶν φυσικῶν πρα- 
γμάτων, οἷαί εἰσιν αἱ τῶν μετεώρων ὑποϑέσεις". ἊΣ χρί» 

τας δὲ τὰς περὶ ψυχῆς xol τῶν ἀρετῶν xoi τῶν ἀνϑρω- 
πίνων πραγμάτων" τετάρτας δὲ τὰς περὶ μεγάλων xal 

λαμπρῶν πράξεων" αἷς πολὺ τὸ ἔνδοξον πρόσεστι" 12 τῶν 49 
τοίνυν πρώτων ἐννοιῶν οὐδαμῶς οὗ ῥήτορες ἐφάπτονται, 

ἵνα μὴ ὁ 13 περὶ τούτων λόγος εὐκαταφρόνητος γίνηται 
xoi ἄλλως ὃ ῥήτωρ ἐκεῖνα σπουδάξει λέγειν, ἃ τὴν ag» . 
χὴν ὁ πολὺς οἷἱδὲν ἄνϑρωπος, ci δὲ πρῶται ἔννοιαι οὐ 
τοιαῦταε. β΄. Τὸ δὲ αἴτιογ᾽ οὐ γὰρ ϑεωρεῖν ** τὸν 10 
Δηλιακὸν νῦν ἡμῖν O0 σκοπός" ἡ μέντοι. αἰτία 15 ἐστὶν, 
ὅτι περὲ τῶν πατρίων τοῦ ἱεροῦ διαλαμβάνει καὶ τῆς ,᾿ 
γενέσεως τῶν ϑεῶν" τὰ δὲ τοιαῦτα ἀνϑρωποπαϑὼς εἴς 
ρῆται toig παλαιοῖς, ὡς τῷ Ἡσιόδῳ ἡ ϑεογονία " ἤναγα 390 
χάσϑη οὖν ὃ Ὑπερίδης τῇ ὕλῃ τῶν πραγμάτων χρήσο- 35 — 

ὅ διόπερ Mon, om, 6 Mon. ἐνδηλητικήν, 7 T, VIL. 
φησίν, * 8 ἐξ ἀρχαίου Ven, ponit post ἐν Δήλῳ. 9 T, VII, 
ζγώραν, Ven, ἐλθεῖν εἰς τὴν χώραν. 40 νῦν Mon, om, .44 
ὑποϑέσεις ex T. VII. recepi. 12 πρόσεστι Mon. om. Sqq. T." 
VII. non habet. 13 Ald, μή σε περί. 414 T. VII. y. ϑεωρεῖ ἡ 
(Mon. ϑεωρεῖν] omissis »yv» ἡμῖν ὃ σκοπός, . 5. T. VIL, add.: 
τοῦ μυϑικῶς τὸν “Ὑπρρίδην πολλὰ ἐν τῷ Δηλιακᾷ εἰπεῖν iiL , ὅτε 
Aic]. 

Rhetor. V. . EE | 21 
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σθαι, καὶ παραβῆναι τὴν τέχνην διὰ τὴν ὕλην τῆς 

ὑποθέσεως, καὶ o Αἰσχίνου Δηλιακὸς ὁμοίως ἔχει 15 xci 

εἰ νοϑεύεται. γ΄. Ὁ ἥλιος ἀπελαυνόμενος" τοῦτο ἐν 

τῇ δευτέρᾳ. 17 φησὶν ὁ Ἡρόδοτος, βουλόμενος. δεῖξαε τὴν 

5 αἰτίαν τῆς τοῦ Νείλου ἀναβάσεωρ" φησὶν οὖν, ὅτι ὁ 

ἥλιος χομῶνος πρὸς τὰ νοτιώτερα χαὶ τὰς ἀρχὰς. TOU 

Νείλου πορευόμενος καὶ κατὰ χορυφὴν αὐτῶν γινόμενος 

. ἕλχει dp ἑαυτὸν τὸ ὕδωρ , Χαὺ τηνικαῦτα ἐλάττων ἕαυ- 

χοῦ ὃ ποταμὸς δεῖ ἢ τοῦ ϑέρους. ó. Καὶ ὅτε ἐπι- 
10 κλ ὕὑσει" τὴ τὴθ γὰρ γῆς πολλὰς ἐχούσης, ὡς φασι; ῥω- 

χμὰς καὶ διασφᾳγὰς τὸ ὕδωρ εἰσδυόμενον Τίκτει πνεῦμα, 

εἶτα τὸ πνεῦμα στενοχωρούμενον ποιεῖ τὴν κένησεν δι᾿ 

ἑτέρου τόπου, καὶ ovy ὅϑεν τὸ ὕδωρ εἰσφορεῖται δια- 
φορούμενον. & Νόμος ἐστίν" iv τῷ κατὰ “Αριστογεί- 

4$ τόνος !? Δημοσθένης φησὶν, ὅτε ,νόμος ἐστὲν εὕρημα 

μὲν καὶ δῶρον ϑεῶν, δόγμα δ᾽ ἀνθρώπων σοφῶν, ἐπαν- 

ὄρϑωμα δὲ τῶν ἑχουσίων καὶ ἀκουσίων ἀδικημάτων, πό- 
λεως δὲ συνθΘθήχη κοινὴ, xaO" ἣν πᾶσι Ἀροσήχει ζῇν τοῖς 

ἐν τῇ πόλει.“ ς΄, Οἷον Iaxzoc* τὰ περὶ τοῦ Ἴαχχου 
20 Ἡρόδοτής φησιν ἐν τῇ ὀγδόῇ᾽ 26 ὡς τοῦ πεζοῦ στρατοῦ 

τοῦ Ξέρξου τὴν ᾿Δττικὴν. δηῃοῦντος ᾿4ϑηναίων ἔρημον οὖ- 

σαν, ᾿᾿ϑηναῖάς τις τοὔνομα Δίκαιος φυγὰς παρὰ τοῖς 

ηδοις ὧν λέγεται ἰδεῖν κονιορτὸν χωροῦντα ἀπ᾽ ᾿Ἐλευ- 

σῖνος, ὡς ἀνδρῶν μάλιστα που τρισμύρίων" ἀποθαυμά- 
25 ζέιν T€ τὸν χονιορτὸν αὐτὸν κἀὶ τὸν “Ἰαχκεδαιμόνιον 

Δημάρατον συνόντα αὐτῷ τίνων ποτὲ εἴη ἀνθρώπων, | 
καὶ δὴ φωνῆς ἀχούειν, καὶ τὴν φωνὴν τὸν μυστιχὸν 
Ἴακχον εἶναε φαίνεσθαι, καὶ τὸν “Δημάρατον ἀμύητον 

ὄντα τῶν ἐν ᾿Ελευσῖνε ἱερῶν, τί ἂν ei τοῦτο, φάναι, 

80 τὸ φϑεγγόμενον" τὸν δὲ εἰπεῖν ὅτε τὴν ἑορτὴν. ταύτην 

46 ἔχει T. VII. om. 17 L. II. 97. 48 Ald. ἐσὲ καλύσει, 

. 19. Ald. ᾿Αριστογείτωνος p: 774. 20 VIIL 65. ubi Wessel. 

nostri schol. meminit. 
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ἄγουσιν ᾿Αϑηναϊοι. 21 ἀνὰ ἃ πᾶν ἔτος τῇ μητρὶ xel τῇ 
κόρῃ, κἀὶ τὴν φωνὴν, ἧς ἀχούεις ," dy ταύτῃ τῇ ἑορτῇ 
ἰακχίζουσι" καὶ ovx ὄστιν πῶς οὐ μεγάλὴ τις ἔσται 

βλάβη τῇ βασιλέως στρατιᾷ" ἐκ δὲ τοῦ κονιορτοῦ καὶ 
τῆς φωνῆς “λέγεται γενέσϑιαε νέφος, καὶ μετάρσιον ye: 8 

γόμενον 25 ἐκφέρεσθαι ἐπὶ ᾿“Σαλαιᾷνος ἐπὶ τὸ στρατό- 
πεδὸν τῶν ᾿Ἑλλήνων" xai. οὕτως αὐτοὺς μαϑεῖν, ὅτι τὸ ' 

γαυτικὸν TOU ἱέρξου ἀπολεῖσϑαι μέλλει. 

ἡΜΜέϑοδοι δὲ σεμναὶ αἷ κατὰ ἀπόφανσιν καὶ χωρὶς ἐνδοιασμοῦ 
ἐξ ἀφηγήσεως, καὶ τὰ λοιπά. | 

Τοῦ πολιτικοῦ τε" πολιτιχὸν f μὲν γὰρ τὸ μὴ 10 
περὶ τῶν ϑείων εἰδέναι σαφῶς προσποιεῖσθαι" φιλοσο- 
φίας γὰρ ἴδιον τὸ τοιοῦτον, πιϑανὸν δὲ καὶ ἠϑιχὸν τὸ 

μὴ ἀποφαίνεσϑαι, ἀλλ᾽ ἐνδοιάξειν, περὶ ὧν οὐκ ἀνάγκῃ 

τοῖς ῥήτορσιν 2 εἰδέναι. β΄. Ὁ μὲν δὴ μέγας" 3 τρι-᾿ 
αὕτα “καὶ ἐν τῇ ϑείᾳ γραφῇ τὰ περὶ τοῦ ὀφέως καὶ 15. 

τῆς ἀπάτης αὐτοῦ, γ΄. Διὰ τῶν εὐξωνων" * QU εὖ» 
τελῶν ἀλληχορίαι εἰσίν" ὡς ᾿Αρισεοφάνης δ dy. τῷ δρά- 

ματι τῆς εἰρήνης διαπλάττει ὁ τὴν “ἄνοδον τοῦ κανϑά.᾿ 
ρου πρὸς τὸν Δία τῆς εἰρήνης ἕνεκα’ καὶ πᾶλιν παῤὰ 

,,“ἤλατωνι ἐν συμποσίῳ ὁ αὐτὸς χωμικώτερον πεποίηται 10 
τοὺς, περὶ ἔρωτος λόγους διεξιὼν, καὶ τὴν 7 σύζευξιν τοῦ 
ἄῤῥενος καὶ τοῦ ϑήλεος. $ δ΄, ᾿άλλης δή τινος tovré- , 

στιν εὐτελείας " ἀφελείας" ἰστέον δὲ, ὅτι διορϑοῦνται 9 

τὴν εὐτέλειαν αἱ ἀντιπτώσεις καὶ ἀναστβοφαί" 19 οἷον 
ἐγὼ. ἔχω πατέρα" τοῦτο ÍÍ εὐτελὲς, Κοινὸν γάρ" εἰ δὲ 35 

21 Par. ἀναϑηναῖοι, 23 Áld. γινόμενον. Par. yevop.. 

4 T. VII. . 2: Par. T. VII, τοὺς ῥήτορας. — 5 Plat. Phaedr, 

p.246. e, ^ 4 Ald, εὐζώων, ^ 5 T. VIL ww, ὁ Mon, δια 
πράττει. 7 Ald. τὴν om., est in Par. et T, VÍl,^ 8 Ald, 

Mon. ϑήλεως. Parr. ϑήλεος. 9 T. VII. LA . 10 Ald. ἄντι- 

στροφαί. Par. T. VII. ἀγασεροφαΐ, Mon. αἱ oni," 11 T. VH, 

τοῦτο δὲ εὐτελές ἐστι. —— WB 

au. 



489 ΜΑΞΊΜΟΥ TOY IL4A4NOY 40Y 
.AMytig, ἐμρί *? ἦστε πατὴρ, ἐχφέύξῃ * τὴν εὐτέλειαν 
διὰ τῆς ἀντιπτώσεως" κατὰ δὲ ἀναστροφήν" ** oior 
τῷ ἀγῶνι τῶν Πυϑίων' τοῦτο xowow xci sUrtAég" ἀλλὰ 
Κριτίας ἀναστρέψας εἶπε, τῷ. τῶν Πυϑίων - ἀγῶνι. 15 

5έ. Καὶ μὴν καὶ τὸ δὲ ἐμφαάσεων᾽" xoà ὃ ϑεολόγος, 
ὅστις ποτὲ qv ὃ παράδεισος οὗτος. c. Καὶ ἀνέπτυ- 
Ee* τουτέστιν ἡρμήνευσε τὴν μέϑοδον τῆς ἐμφάσεως καὶ 

- ἐδήλωσεν ἐμφαντικῶς ἀνωτέρω εἰπαν" περὶ ϑεοῦ γὰρ 
ἠβούλετο λέγειν, ὃν εὑρεῖν μὲν ἤτοι νοῆσαι χαλεπὸν, 

40 εὑρόντα δὲ λέγειν ἀδύνατον" καὶ ὃ ϑεολόγος οὗτος ἀἂν- 

ἐπτυξε λέγων φυτῶν ἀϑανάτων γεωργὸν, ϑείων ἔννοιων 

ἴσως... ζ. Ἑτέρου δέ. τινος" ἀντὶ τοῦ δεινότητος, 

ὡς ἐν τὸϊς ἐσχηματισμένοις ζητήμασὶν. 6 ἡ. Ἢ πλα- 
40] τεῖα xoi διογκοῦσα" τουτέστιν ἡ διανοίγουσα τὸ 

15 στόμα, ἡ 7 διὰ τῶν μαχρῶν καὶ τοῦ ἀ. πλείονα γὰρ 

χρόνον ἐπέχει xoà ἐμβραδύνει τὰ μαχρὰ φωνήεντα !' 
ἐν τῇ προφορᾶ" δύο γὰρ χρόνους ἔχει 15 ἑκάτερα. χαίρει 

foi ἡ σεμνότης τῇ 35 χρονίᾳ xoi μετὰ μελλήσεως γιμομένη 

προφορᾷ" στομφάξειν δέ ἐστι τὸ διὰ τοῦ στόματος βα- 
20 bey τουτέστιν τῷ πλατεῖ καὶ ὕγκον ἔχοντι στόματι λέ. 

γειν" καὶ ὃ ̓Αφιστοφάνης ἐν ταῖς νεφέλαις στερὶ τοῦ 

“Αἰσχύλου 51. φησὶ, στόμφακα χρημνοποιόν᾽ 22. 0 γὰρ 
Θεόκριτος" τὰ ἔπη τοῦ Θεοχρίτου ταῦτ᾽ ἐστις 33 

5 : . 
Ππαΐσασϑ᾽ ὦ δύστανοι, ἀνήνυτα κωτίλλοισαι 3^ 

5, 

42 T. VII. ἐμοὶ γάρ ἐότι. 15 Ald. ἐχφεύξει. 14 Ald. 

ἀντιστροφὴν et paullo post:. Κριτίας ἀντιστρέψας. corr. Par. 
T. VH. — 15 Mon. τῷ ἀγῶνι τῶν IIvO.' Par. 2977. Z1v9O. τῷ 

" ἀγῶνι. 416 T. VII. it. addit: ἐπεὶ καὶ εἷς τρόπος τῶν ἐσχημα- 

τισμένων ἐστὶν, ὃ κατὰ ἔμφασιν λεγόμενος. [Par. 2977.. ἔμῳ. λεγόμ. 

om.] 17 Par. 2977. j. 418 Par. 2977. τῶν φωνηέντων τῇ 

mpop. 49 Par. 2977. ἐπέχει. id. et Par. 2918. ἑκάτερον. 20 

τῇ. Par. 2977.^ 21 Par. Aioyllov. 22 Ald. κρημνοποιεῖν. Par. 

, πρημνοποιόν. Nub. 1374. . 25 Id. XV. 88. 24 Ald. 'wervAloe. 
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0, Μρυγάνες" ἐκκναισεῦνει 3.5. miossidodoww : ἅπαντα; 

τὸ δὲ ἐχκναισεῦντι τὸ διαλέχονϑαι δηλοῖ, καὶ τῶν κωμικῶν Ttg-- 

σιερί τινος ἀλαζόνος στρατιώτου φησί" καὶ γὰρ μετὰ xa- 

λὰ 7έγονα: καὶ “μεταίχμια, 35 xoi. nre Μενοίτα καὶ 

μετὰ Iisoóixxa πάλιν, vel. wi 27, ye μὰ “Δία τρίτον ἔτος ὅ 

μετὰ Κινησίων., "ἃ. πρὸς ἑκάστην τὴν τελευτὴν προσϑεὶς 

ἐπέραινεν ὀνόματα πλατύτατα Ἀδ ἐξειργασμένος.3".. 4. Ka- 

τὰ μόνας ἀντὶ τοῦ; p) ̓ συμπλεχόμεναι τῷ «ὃ ἢ τῷ ὕ. 

td. Συστέλλεε γάρ" δλωρνπάντα. τὰ φωνήεντα πλὴν 

τοῦ L xol τοῦ & τοῖς Giuvoig συμβάλλεται λόγοις. 05-10 — 

σηρένας δέ. ἐστι τὸ εἰς μῆχορ: ἀλλὰ μὴ ?? εἰς mAuceg 

ἐκτείνειν τὸ στόμα" ὡς ini iy “γελώνξων"- οὕτω δὴ 
καὶ τό" ᾿ | Qoo Pu as 

Ἕκτωρ ἦφι31 βίηφι πιϑῆσας soe Xndy. LEE | 

οὗ σεμνὸν ἀλλ᾽ εὐτελές... γᾶ. Ἰρλ μὴν. x«t δἰ τοοσπε- 18 

zai. εἰχόξως 33 οἱ τροκικαὶ Mug ὄγχον: ποιρῦδε τῷ δόγῳν 7 
διπλοδ ydo meg tip ἔχουσαν TO ré χύριυν σηκαϊνόμενον 
“καὶ τὸ μεταφυρικόν. Uu. Προβαϑὴο ἱνους" τοῦτο ἢ 
&x μεταφορᾶς εἴρηται τῶν τὴν ἀᾳπίδα, προβαλ λρμένων " 

καὶ ἑτοίμων μάχεσϑαε, EL TOV forémóyrun τὰς ̓χεῖρᾳρ ha 
- ἐπὶ 354 τῷ πλῆξαι i ἢ δέξασϑαί τι διδόμεναν ὑφ᾽ ἑτέρων, 

(X, Τραχύνουσι τὸν. λόγον" ἀντὶ τοῦ τραχὐτητὸς "5 

25- AM. bis ἐκνεἐσεῦντι, corr. Par. tum Aia, Par. πλατὐάσδου- 

σαι. corr. ex "Théocr. "i96 Aid: Par. μετ᾽ by Mort. Par, 

2916. 2977. μεταγμαῖά." Ven. μεταϊγμιᾶ. tum Ala! "Mon- Parr. 

tres xei uet yóxta xol περδίκκας [Ald. todlxa] sécutus sum 

Ven. — 27 Afd; »bl. T. VIE »jc 28 Mon. πλατύτερα: 29 

Par. 2918. 2977." Mon. ἐξειλεγμένος. ' Ven. ἐθηγχολμένος: "in Par. 

2916. lotus hic legi non pótest. . $0 Par. ἀλλ᾽ οὐκ. ̂ * $1 in 

Par. qv erasum est, ita ut relinquatür ἧ. — ri. x. 107. 52 

Cfr- T. VII. ĩI. 583 T. VII. λα τοῦτο γάρ. 34 T. Vir. ἐπὶ 

τὸ δέξασϑαἰ' τι παρεχόμενον ᾿ὅφ᾽ Ur. igiBélin. γὰρ xal ἠρότεϊνει | 
τοῦ λοιποῦ dopoarodi τὸς yi ὩΣ ἐς 35 T. Vit. τρυχύτητα Bine 
ἐδέαν. | "u 4v 

* 



46 :MASIMOX ΤΟΥ IL4ANOYA40Y 
ἰδέαν ἐργάζονται, ἴδιαι γὰρ τραχύτητος ?9 ai τροπιχαὶ 
λέξεις. 48. ωροδοκαύνκων "7 xal τὰ ἑξῆς" τὸ 
ἑξῆς οὕτως ἔχει" τῶν δὲ ἰδιωτῶν χαὶ πολλῶν τὰ μὲν 
μὴ 353 προρρωμένων, τὰ δὲ τῇ καϑ' ἡμέραν. δᾳστωνῃ 

. 8 καὶ σχαλῇ. δελεαζομένων ,-: ig .. Καὶ παχύτερον» ἀντὶ 
τοῦ ἀνοητότερον" παχεῖς 33 γὰρ ἐκάλουν τοὺς ἀναισϑή- 
τους καὶ ὑώδεις" ὥσπερ “λεπτοὺς ιτοὺς ἀχριβεῖς τε xoi 
ὀξεῖς, ιζ.. Παρὰ δὲ 19 τοῖς ὑποξύλοις" ὑπόξυλα 
χυρίως καλεῖταν τὰ ἀγάλματα, οἷς ἐχ ξύλων κατεσχευ- 

40 ἀσμένοις ἐπιπολῆς ^* ἐσεληλαται΄ ἄργυρος ἢ χρυσός" 
χϑῖται 15.02 ἐπὶ τῶν λαμπρῶν. μὲν ἔξωϑεν xoi ἐπεειχῶν, 

᾿ πογηρῶν 03 τὰ ἔνδον" f xir, Miyardens ἐν. τῇ Iigo- 

ϑίᾳ 11 φησίν" 
) Οὐδ᾽ αὐτός εἶμι σὺν ϑεοῖο. ὑπόξυλορ, 

" ἀντὶ ^* Tou λίβδηλος. χαὶ .οκὗ χαήσιρς. Καὶ ὅσοι τῶν 

ποιητῶμ οὗτοι 46 yog Xe τὰ τυχόντα πολλάκις τῶν 
πραγμάτων. ἁδρότατα *7 κπεριφράξουσιν,, ὡς Εὐριπίδη 
μὲν͵ τὴ. ῥαίγειν , 49 ἔφη. | 

| de ̓χρυσηλάτων 

᾿ 20 ̓ ᾿ευχέων χερὶ M5 —* δρόσον. 

“ἡ Πίνδαρας 4? ἐρήμην μὲν τὴν ἀϊϑέρα διὰ τὸ μὴ τρέφειν 
ζῷα; ᾿ἀμπέλου 50 δὲ καχλάξουδαν. δρόσον τὴν οἴνου πλη- 

. $8 T. VII. τῆς ἰδίας, ἣγ καλεῖ τραχύτητα, . P pro cor. 

P 241, - 58. Par, οὗ, 30 AM, παχῦς: . 40 δὲ Ald. om. est 

in Per... 41 Ald, mmol, 42 T. VII, s, 43 T. VII. 
addit; Αἰαχύλος à ἐν Πέρσαις. jenen, xai “ιρχενιανὰς. ἐν τῇ λέξει 

ταύτου, καὶ 4ιανύσιος ἐν τῇ ἐκλογῇ τῶν; ὀνομάτων γ" ὅτι Méy, 43 

Ald, Par, Περιηϑέᾳ, correxerunt multi, quoe enumerat Meine- 

ke Men. p, Uy T, VII, HigiyBlg, ..45 T. VIL οἷον x488, x. à. yr. 
οὐδὲ ἀληδὲφ ἀπὸ, τῶν vien xui περιηργυρωμένων σκευῶν [Mon. 
ὑκενασϑῷν), 46 T,VIL λζ,,, 4(.- Ald, ἁδρότητα, 48, Eur, Andr. 
185, σαέρειν, — Ald, Per, “περιαπείρρυσα sine «tel. T. VII. z: 

' περισπείρρυσμι Ven, χερὶ σπείρονααν, w& Eurip, 49 Ol, I. 10. 

XII 126, — 50 Ol, VIL, 5, | 
4 
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ϑουσαν. φιάλην" εὐωρύμων δὰ πατέρων ἄωτον ^ n τὸν θή- 

ρῶνα, τὸ δὲ :xpetry» ᾿ἀσκεῖμῃ δρέπων μὲν κορυφὰς ἀρετὰν 

dno5* πασᾶν" ἕχαστον γὰρ τούτων πολλῆς τῆς τροπῆς" 

xal πρριφράσεως γέμει" τοῦτο δὲ T τραγικοῖς μὲν καὶ δὲ- 

ϑυραμβαποιοῖς ἐργάξεσϑαι συγγνώμη, τοῖς μὲν ἡρωϊκὰς 5 

ὑποθέσεις, τοῖς δὲ πράξεις ἐνδόξους ἐπὶ λύρας ἐχλεγρ- 

μένοις τοῖς δὲ τὸν πολιτικὸν μδτιοῦσε λόγον ἀπρεπὲς 

τοσοῦτον ἐκ τοῦ κατὰ φύσιν ἐχτρέπειν 3? τὸν λόγον, διό- 

περ καὶ ὁ ϑεῖος Πλάτων ἐν τοῖς περὶ ἔρωτος λόγοις πε- 

ποίηχε τὸν Σωχράτην 'πρὸς ἑαυτὸν ἐπισημαινόμενον ὡς 
διϑυραμβώδη 1* φϑεγγόμενρν, εἰρηκότα περὶ τοῦ ἀτό- 

J— 

που ἐραστοῦ" ' t t 

ἱῆς λύκοι gy" ἀγαπῶσ᾽, 553 ὡς παῖδα φιλεῦσιν. dguoral. ; 

πλὴν xo παρὰ Toig ποιηταῖς voL παραιτησάμεγον τὰ 

τραχύνοντα πέρα «τοῦ δέοντος τὸν λύγον λίαν δὐδοχιμή- 
χκασιν. ὧν εἷς ὃ Εὐριπίδης " τὰς γὰρ σεμγὰς ἐννοίας πε- 
ρικαλύψος λέξεσιν ἁπαλαῖς $6 ἅπαν τὸ ϑέατρον ἐμέστω- 

51 ἄωτον Ald. Par. om., Ven, ἀώρατον. Mon. Par. 2916. 

2977. ἄσωτον. Pind, Ol, II, 14. ἄωτον. 52 Ald. T. VIL ἀπὸ, 

— ΟἹ, 1. 21. 53 Ald, ἐκπρέπειν. T. VIL, ἐκτρέπειν, 54 ὧς 
διϑυραμβ. Mon. per lac; om, 65 T. VII. αἶγ᾽ [Ven. ἄρνα] 

ἀγαπῶσιν et φιλοῦσιν. — Phaedr. p. 241, d. Post ἐρασταὶ T, 
VIL addit: λέγει πρὸς Φαῖδρον. Pru παρὰκαλοῦντα περὶ τοῦ αὑτοῦ 

διεξιέναι" ωοὐκ ἤσϑον οὖν, ὦ μακάριε, ὅτι ἤδη φϑέγγομαι, ἀλλ᾽ 

L] 

13 

3. r , ^" » . 

οὐκέτι διϑυράμβους καὶ ταῦτα ψέγων, Τί γὰρ ἂν εἴπωσιν oi τὰ - 

τοιαῦτα λῃροῦντες, ἐπεὶ καὶ οἵ τραγῳδοποιοὶ πάσης ἂν ἀπολογίας 

ἐξεκλείσϑησαν , εἰ μὴ τὴν ἀρχὴν ἐξὴν αὐτοῖς ἀδιαψόρωρ «giao, ταῖς 

ἐνγοίαις, πλὴν καὶ παρ᾽ αὐτοῖς oL παραίτ. τὰς τραχυνούσας. — 

Sch. min, ψυχρεύρνται,. ψυχρολυγοῦσι, ματιμολογοῦσι,᾿ Ἔκτρα- 

χηλίζουσιΐ ἀντὶ τοῦ ἀποῤῥίπτουσιν " ἣ μεταφορὰ δὲ ἐλήφϑη ἀπὸ 

τῶν ἱππευῤντων, εἶτα πιπτόντων " ἔστι δὲ σεμνῆς ἐννοίας τοῦτο. 
Τρα γφδία Ly ἐλεεινολογίαι, Pla τὰ Εὐριπίδου καὶ 36goxiYove, oU- .— 

τοι γὰρ τραγικοί. vni 9 μέντοι τούτων. τῶν ὑποξύλων ῥητόρω».. 

56 Ald, ἁπλαῖς. T. VII. ἁπαλαῖς. i 



48 —— MAÁZIMOY TOY HA44NOYAOY. 
σεν ἡδονῆς. ιή. Ἢ ve ὀνομαστιχή" ὡς παρὰ τῷ 
Θουχυδίδῃ ἀπὸ τοῦ μέλλειν 57 ἡ. μέλλησις, καὶ ἀπὸ 

“ τοῦ κωλύειν ἡ κώλυσις καὶ κωλύμη ,5* xol ἀπὸ τοῦ 
302 πρεσβεύειν ἡ πρέσβευσις. μετοχεχὰ δέ ἐστι τὸ 59. σωφρο- 

δ νῶν, πολιορχῶν, εὐεργετῶν " ἀντωνυμιχὰ δὲ ἡμέτεροι, 
σφέτεροι" ἁρμόξει δὲ τὰ ὀνόματα μᾶλλον ἢ τὰ ῥήματα 

; ' τῷ σεμνῷ λόγῳ" διότι τὰ μὲν ὀνόματα οὐσίαν σημαί- 

. y6t, τὰ δὲ ῥήματα ἐνέργειαν" ὅσῳ. τοίνυν οὐσέα χυρεώ. 
τερον ἐνεργείας, τοσούτῳ χαὶ. τὰ ὁ »όματα τῶν δημά. 

10 των' 5 οὕτως, ὁγομαστιχήν φησιν, 69 ὅταν τὸ ῥῆμα εἰς 

ὄνομα καὶ. ῥῆμα διαλύηται" οἷον ἀντὶ τοῦ ἔγραψε 7ρα- 
φὴν ἐποιήσατο, ἢ 7ραφῇ ἐχρήσατο , ἢ γραφὴ αὑτῷ γέ- 

ove , χαὶ tà τοιαῦτα" ἦ ὀνόματα μὲν. λέγει τὰ προση- 

᾿γορικὰ, οἷον τὸ τόλμα" ὀνομαστεχὰ δὲ τὰ ἐπέϑετα olo 

18 τὸ ἀλόγεστος ' τὸ δὲ διὰ μετοχῶν τοιοῦτον ἂν εἴ" ὅταν 

ἔχωμεν δύο ἢ 7 τρία ἢ xol πλείω ῥήματα, δυνάμεθα πᾶν- 

ἐς τὰ πλὴν τοῦ τελευταίου ποιεῖν μετοχάς᾽ οἷην ἀντὶ τοῦ 

- εἰπεῖν ὁ δεῖνα ἡγωνίσατο xoi ἐνίκησε καὶ ἐστεφρανώϑη, 
δυνάμεϑα ρὕτῳ προενεγκεῖν, ὁΣ ὁ δεῖγα ἀγωνισάμενος xoi 

90 γικήσας ἐστερανώϑη" τὸ δὲ xoi δι᾿ ἀντωνυμιῶν εἴῃ ἂν 

καὶ αὐτὸ τοιοῦτον, οἷον οἵ “Πυϑᾳχόρειοι περὶ αὑτοῦ τοῦ 

Πυϑαγόρου οὐχ ἔλεγου, ὧρ ὁ Πυϑαγόρας ἔφη τόδε, 

ἀλλ᾽ αὐτὸς ἔφη, τὸ αὐτὰς σεμνότερον τοῦ xvgiov ὀνόμα- 

TOg ,οἰόμενρι" ὡσαύτως κῶν. “Ἀχιλλεὺς περὶ Πατρόκλου 

85 πεσόντος λέγῃ" »ποϑὼ τὴν χειραλὴν ἐκείνην, “ σεμνότερον 

ἂν ποιεῖ τὸν λόγον, ἢ εἰ λέχοι, ποϑῶ τὴν Παϊροκλείαν 

κεφαλήν’ τὸ γὰρ ἐκείνην ἐμφαντικόν ἐστι μεγέϑους τι- 

87 Par, 2977. 2916, pilo. . Mon. μεγάληυ. tum Mon, Par. 

8916; μέλησιφ, Thuc. I, 69. 58 Thuc. I. 92. Ven. κώλυμα. 

. ' $9 τὸ Par. T. VII. om, 60 φησὶν Ald. om., est in Par. in 

quo:.4 οὕτως ὀνομαστικὴν sqq. usque ad 19; manu recentiori ad 

marg, suppleta sunt , cum prima manu omissa sint. 61 Ald, 

προσενεγκεῖν, Ser, προῖν, — v. 20, ἂν Ald, om,, eat in Par. 
DEN 

^ 
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y0g ἀξιώματος. - ι8΄. Τάλμα nist ἀχεὶ τοῦ εἰπεῖν," τὰ 

μὲν ἀλογίστως τολμᾷν. καὶ προμᾳϑιῶς δεῖ. μέλλειν καὶ; 

σωφρονεῖν, ὀνομαστιιῷς" ἐξέδωκε, τόλμα καὶ’ μέλλησις: 
xal τὸ σῶφρον εἰπών. x. Εἰ δέπι ἐνιτούτοις" xa- 

So μὲν yap ὀνομαστεχὼς. VEGUTG  κεῖται,. σεμνότης, γίνξο 8. 

ται" χκαϑὸ δὲ οὐκ «ἐπὶ πρασώπου κεῖται ,- ἀλόγιστος Xak 

φιλέταιρος" aAA ἐπὶ τῇρ- τόλμηρ καὶ τῆς ἀνδρείας τές 

τρασται καὶ τραχεῖα (3 ἔστιν, χά. Ov: γὰφ τὰ ῥήματῳν 
οὕτω κεῖται ἐν τῷ. ?teol στεφάνον". pl ἀκούσεσϑε. àv- 

oiv 5? & τριῶν ἡμερῶν οἷς μὲν ἐχϑρὸς. ἥκει φίζον. ed t0 
τὸν )εγενημένον, οἷς’ δὲ φίλος τοὐναντίον ἐχϑρόν““" οὐ 
γὰρ τὰ ῥήματα τὰς. δέκειότητας ἔφη βεβαιοῦν, μάλα 55 
σεμμῶς -ὀνομάζων, ἀλλὰ τὸ ταὐτὰ 57 σμμιφέραιν," συμρές , 
eu δὲ Φιλίππῳ καὶ (Φωκεῦσι wel tee Ὁβοίωρ᾽ GRO. 
τῆς ἀναλγῃσίας xol τὴς βαρύτητῷς τῆς ἐῶν 6* Θηβαίων 48 
ἀπαλλαγῆναι.“ | ὀνομὰφτικῷς. οἵ, FCR :ole: φίλος 97 xol 

T. Dig ἰχϑεὸς ἀντὶ τοῦ ug f δ κυ καὶ. aus. ἐχθαίρει, δ m 
— ο 

Brian δὲ σεμνὰ, ἅπερ καὶ ̓ καϑαρά, ὁ καὶ τὰ "o t. 

a. E τι xal τοιουτότροπον" τὴν ἀφήγησιν, Ἢ 
λέγει, ἣν εἶπεν ἐν τῇ χαϑαρότητι" β΄. Καὶ μὴν καὶ 20 
αἱ ἐπικρίσειφ" ἐπίχρισις ἐστι λόγου ῥηθέντος à ἐπιχύ- 
ροωσις xol βεβαίωσίις. y. ἴτ᾽ £vvojat.ruveg* καὶ τῇ. 
ἐννοίᾳ ? γὰρ καὶ τῷ σχήματι caue el ἐπικρίσειφ,," τῷ 
τε Myovre διὰ τὴν ἀνενδοίαστον ἀπόφασιν σεμνότητα "5 
χορηγοῦσαρ, ὡς δεῖ axglveut ἐπισταμένως * τὰ δέοντα, xoi "δ 

62 Ald. τραχέα. - 68 Per; δυεῖν. 25 pto cof. p. 257. - 
T. VII. go. 64 Ald, ἀλλὰ. "Par. F. VII. βάλα. ' 765 Aldi. 
ταῦτα, T. VII. ταύτας, scr. "ταὐτὰ et Dem. ^: 66 τῶν T; VIL 
om. 67 Ald. 9n ἕλον et iy896v,. ser. qiios. et : ἐχϑρόρ!» — 68 
Ald. οἷς φιλεῖ καὶ οἷς ἐγϑ. Pàr. ove. t. 

1 Par. καὶ εἴτι roiovr. 8 T. VII. By. 3$ Ald. Par. ἐκι- 
σταμένᾳ, "T. VIL ἐπισταμένως. Un δ νον L 

L. Ji 



&9 — ÀCITMOY ΤΟΥ ILA4NOYAO 
τὸν 1ύγον ϑιὰ tip τοιᾶσδϑ᾽ προφορᾶς 'σχηματείξουσαι. * 
Kyo δὲ. δή: τοῦτο iv τῷ, Μενεξένῳ τοῦ Πλάτωνος 

- δεῖται, ὃν ᾧ εἰσάῤει: τὸν ΣΣωχράτην ἐπιτάφιον ἐχ προσὼ- 
που ᾿σπασιας" τῶν ἂν “εχοίῳ ᾿ἀποθϑαγόντων διεξιόντα, 

δε. Ll ἀποστρόφαἐ" ἀποστροφὴ ἐστιν, $5 ὅταν ἀπὸ 
τῶν δικαστῶν. πρὺς τὸν ἀντίδιχον ἀποστρέφῃ τις TOV Lo- 
γον" οἷον » μηδὲν D φιλονείχεϊ Aetn rivn. ^ χαὶ παλιν 

ῥοῦς 7 πάντας ἡ πτάλις τῆς αὑτῆς 3 ̓ἀξιώσασα τιμῆς ἔϑα- 

, Ape», Aioxlvny* κινήσας γὰρ τῇ δόξῃ τῶν παραδειγμά- 
49 τῶν ἰοὺς ἀκούρνεαρ 'τότε'΄χαὶ τὸν ἀπτίδικον χέκληχε" 7 

δὲ i | ὑποστροφὴ xaleittts ὑπ᾽ ἐνίων καὶ ἐπεριβολή " ὡς τὸ, 

» mra ? à τῶν ἀνθρώπων βίος" χαὶ τὰ ἑξῆς" xal τὸ 
5; τοῦ 9.) γὰρ ̓ ωνικοῦ συστάντος πολέμου" * χαὶ τὰ Hg. 

τό γ8 μὴν τῆς; ὑπυστροφῆς σχῆμα xoi ὑπερβατὸν λέγε- 
4ὅ ται. ς΄. ἔτ οὕτωξ sinet τουτέστι γωρὶς τῆς ὕποστρο- 

| gs ., t. AXE T0$T6 μὲν" TO διακόψαι δηλαδὴ Ἦ 

xol ἐπεμβαλεῖν" qae: 7&0 L — τοῖς χομρερτιχοῖρ' 

ἀλλὰ γοργὴν μέν ἐστι διὰ τὴν ἐπεμβολήν". σεμνὸν δὲ 1 

διὰ 13 τὴν ἔννοίαν"  ἀροξῖπε yao ὅτε ὅσα ἐν τῷ καϑυύ.- 

20 λου γενικῶς λέγεται. σεμνὰς £y -τὰς ἐννοίας. ῃΐ΄. “Ὡς- 
- ét8p γὰρ ἀφορισμός" τουτέστι πολλὴν ἔννοιαν ἐν ol 

993 γοες ῥήμασι περικλέίειν. Θ΄. ένοιτο δ᾽ ἂν nov 

óloy àr τῷ, ,»,»,πέρας ** μέν γὰρ. ἅπασιν ἂν ϑρώποις 

ἐστὶ τοῦ βίου Ῥϑάνατος, χἂν ἐν οἰκίσχῳ τις ἑαυτὸν χα- 

25 ϑείρξας τηρη"  - | 
5 - 

4 T. VII. addit: τὸ δὲ ἐνδοιάξειν dy ταῖς ἐπικρίσεσιν ἦϑος μὲν 

προςτίθησι. τῷ λόχῳ, ταῦ δὲ. τὴς σεμνῥτρηιος ἀξιώματος oUx ὀλίγον 

ὑ»ποτέμνεται. δ T. VH. M. et Sicel. ἥ in Lept. p. 501. 

7 Ald. Par. T. VIL. Sic. οὐ. Dem, pro cor, p. 297. opc. 8 

Bicel, αὐτὴς ὁμοίως. .: .9.in Aristog. p. 774... 10 pro cor. p. 

250. 41 δηλαδὴ T. VII. «μη. om. 113 T, VII. δὲ αὐτὸ λέγω 

[Mon. αὐτὸς 1. Bicel. αὐτὴ ἢ λέξις] ὀτειδὴ ἐν τῷ περὶ ἐνμοέας Gturo- 

τῆτος προεῖπεν, ὅτι ἁπλῶς δὲ εἶπεν, [Sic.. εἰχεν] ὅσα.  — 15 Par 

κατά, 14 pro cor. p. 258. 
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χυνϑῆκαί: X, ys μὴν σεμναὶ αἱ ee μὲν συγκρούφεως, ἕνεκα τῶχ, ab 

τς ψηξντων μὴ μικρολογούμεναι" αὶ. τὰ om, ^. οἰ ςς 

. Ταῦτα “Σωτάδειά ? "ἐστιν ἰωνικὰ ἀπὸ. μείξόνος τε 
τράμέτρα βοαχυχατάληχτα" τὸ δὲ véxveg καὶ τὸ v gola yo 

ρεἴοί εϊσὶν ἀντὶ τροχαίων" ιὅμοια δὲ rera φησιν εἶναι τῷ καὶ 
πρὸ αὑτῶν, τουτέστι τῷ ἁγωτέδω ῥηθέντι" τὸ σείων μελίην 
Πηλειάδα δεξιὸν χατ᾽ ὦμον" τὸ δὲ, à E ἔγον ὥστε τάχ 

λαντα. υὕτω μετατίϑησι Διονύσιος" ἀλλ᾽ ἔχον. ὥστε γυνὴ 

yep ttg ταλαντ᾽ ἀληϑὴς, ud εἴριον ἀμφὶς καὶ σταϑμὸν 

ἔχουσ᾽. ἀνέλχει" ἐσάξουσ᾽ iv ἀεικέα παισὶν ἄροιτο μισϑόν! 16 
zu φησὶ τετράμετρα ταῦτα εἶναι προσῳδικὰ, καὶ ὅμοια 
TOig πριαπείοις" ὑπό τινων "δὲ ἰϑυφαλλίκοῖς καλουμένοιυξ 

τοῖσδαν. συμβέβηλος, "ὡς λέγεται, "τοῦ πγέου Διονύσου" 

κἀγὼ δ᾽ ἐξ εὐεργεσίης yt ασμένος Tx, d πῶς y 

προσῳδικὰ * xal προσόμοια τοῖς πρεαπείοις,᾿ ἢ παλιὺ i 
πῶς ταῦτα πριάπεια οὐδαμῶς Ld συνορῷν. Cos 

(^v πὰ τὰν. ες ΄ ΝΣ 
ἾΝΏΘΏ] 

᾿Ἐνραῦϑό εἰσεν.- ὅλα τὰ μέτρα μετὰ. ἀποὺ i 
4e δεέξεων,, M Yo 0,4, 745 

To δὲ 01g δαχτυλέκαί' ἱστέον ju, 'τῶν παδῶν “" 
οἱ μὲν εἰσι δισύλλαβοι, οἱ δὲ τρισύλλαβοι, ol δὲ τετρα- 20 
σῴλλαβοι".Ἤ καὶ δισύλλαβοι μὲν τέσσαφες, ὧν δίχρονός 

εἷς ὁ πυῤῥίχιος ix δυο "y, οἷον λόγος " τρίχρονὸι δὲ δύο; 

ἴαμβος ἐκ v καὶ --ἰ. οἷον λέων" xol rgoyeiog ἐκ μακρᾶς 

xot βραχείας, οἷον v dnuos · τετράχρονος ὁ δὲ σπονδεῖος ἐκ 
óvo -— οἷον πηγή" ̓ τρισύλλαβοι δὲ ἀχτῴ' ὧν τρίχρονοὰ 25 
μὲν χορεῖος ἐχ τριῶν ὕυυ,. οἷον "Exevüg ̂  tetQaypovot n 

δάκτυλος ἐκ μακρᾶς. xal δύουν . οἷον j t0g* ἀνάπαιστοῤ 

ix δύο vv καὶ --, οἷον πολέμων" ἀμφίβῥαχυς ἐχ αὶ xol 
΄ UN 

4 Haec et sqq. usque ad fnem hujus sectionis οὐδαμῶς 1 ἔχω 

συνορᾷν absunt a Par, — v. 8, Ald, κχύεσε κἀὶ τὸ ἀπρολιχορεῖοι. 

-* 
- 

Spectát ad γέκυες — τείχεα προλιπόντες Herimog. P. 92. Ald. ''"Z 

Ald. σωτάδια, ὅ Il. M. 455. 4 προσῳδιακά." EM A 
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καὶ v, olov feiidóc Heveaypovov* δὲ ἀμφίμαχρος, Ix - 

χαὶ xai ^, olov ἡγεμών" βαχχεῖος ix » xai δύο —— οἷον 
»enuwn* παλιμβάκχχειος ἐκ δύο -— καὶ v, oiov "Hga- 

στος" ἑξάχρονος δὲ μαλοττὸς ix τριῶν ---, οἷον Hoo- 

δ Ónc, τετρασύλλαβοι δὲ δεκαέξ, ᾿τετράχρονος T προχε- 

λευσματικὰς ἐκ τεσσάρων vv vu, οἷον φιλόσοφοι" fr&yta- 

z0avo, ὃ δὲ παίων πρῶτος ix - καὶ τριῶν vvv, olov T 

ἀϊχοραρ" παίων ἄξυτερος ἐκ « xai — xoi δύο vv, οἷον 

. νήαιμος" Rake» τρίτος ἐκ δύο vw xoi - καὶ v, οἷον 

4 Κλεόβουλος" παέων τέταρτος ἐχ τριῶν νυν xoà «,- οἷον 
᾿ῬἘξπκιγένῃς.- ἑξάχρονοι δὲ ἑἰωνικὸρ ἀπὸ μείζονος ix δύο -- 

καὶ δύο͵ $9; οἷον. ἰβδημήτριος. . ἰωνιχὴς ἀπ᾿ ἐλάσσονος à 

duo. 9v καὶ δύος- τν οἷον Διομήδης. χορίαμβος «ἐκ μακρᾶς 

καὶ. δύο βραχειῶν καὶ μαχρᾷς, οἷον Εὐφορίων. ἀντίαπα- 

$5 196. ἐκ, v. καὶ -- χαὶ. v, οἷον “ἡλέξανδρος. ue Bog à & 

βραχείας xoi μακρᾶς καὶ v καὶ -, οἷον ““ναχρέων.. διτρο- 

χαῖος ἐχ - xol v καὶ - xai v, οἷον “Ἀρχέδημος. ̓ ἑπτάχρονοι δὲ 
ἐπέπριτος ᾿πῥῶπρῳ dx * xoi argu πον, οἷον “Ἡρεσεξίδης, 

ἐπίτριτος δεύτερος ἐκ μακρᾶς. καὶ v καὶ δύο — —, οἷον Ev- 

20 ρυμηδηρ- ἐπίτρετος τρίτος ἐχ δύο -— καὶ v xal -,. οἷον 
ες 4ημοσϑένης. ἐπίτριτος τέταρτος ἐχ τριῶν ———' xci " 

οἷον Καλλίξοινος. δισπόνδειος, éx τεσσάρων" -—-—-—. ὀκταά- 

χεονας, οἷον Ἡρακλείδης. τούτων οὖν τῶν παδῶν ὁ μὲν 
Saxrvlog πάνυ '΄σεμνός ἐστι, διὸ καὶ τὸ ἡρωϊχὸν μέτρον 

45 ὑπὸ τούτου κοσμεῖται ὡς ἐπὶ τὸ πολύ". ὃ δὲ ἴαμβος οὐχ 

.. ἀγεννὴς Τ διὰ τὸ τὴν βάσιν ἔχειν Bexgev. ὁ δὲ τροχαῖο; 
μαλακώτερος. καὶ ἀγεννέστερορ ὡς πρὸς σεμνότητα χαὶ 

ἀξίωμα λόγον" διὰ τὸ τρρχαλὸν ποιεῖν τὸν λόγον χαὶ εἰς 
Booz), καταλήχειν" ὁμοίως δὲ καὶ ὁ ἰωνιχός" ὁ δὲ ἔφνι- 

80 χὸς ὃ ἑκατερος ἃ αγεννέστεροι χαὶ αὐτοὶ, ἁβρότεροι γὰρ ἐξ 
— —— 

. Ald. περτάχρονος, Par. πεντάχρονοι- 6 Par. σεεντάχρο- 

xo. . Md, πεντάχρονος. 7 Ald. reris. Per. ἀγεννὴς, mor 

AH. ἀγενέστερος͵ et ἀγενέστεροι. ὃ 0 δὲ Ἰωνικὸς Ald. om "T 

- 
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ἀρχαίου οἱ Ἴωνες, ὡς Βακχχυλίδης τε ὃ λυρικός ques, τῶν 

ἁβροβίων Ἰώνων ἄναξ, καὶ Θουκυδίδης ἐν πρώτῃ," καὶ οἱ 
πρεσβύτεροι. αὐτοῖς ? τῶν εὐδαιμόνων οὐ πολὺς χρόμος 

ἐπειδὴ χιτῶνας τὸ λινοῦς ἐπαύσαντρ. φοροῦντες. xol χρυ- 

θῶν τεττίγων ἐνέρσει χρωβύλον ** ἀναδούμενοι τῶν ἐν τῇ ὅ 

χδραλῇὴ τριχῶν. εἰκότως οὖν καὶ τὸ ἐπώνυμον αὐτῶν μέ- 394 
τρον ἐκλυτώτερόν τε καὶ χεκλασμένον καὶ σεμνότητι ἐναμε 
τίον ἐστίν" οἱ δὲ παίωνες εἰ ** χαὶ τρεῖς βραχείας ἕκαστος 13 
τούτων ἔχει, αλλ᾽ ἐπεὶ τοὺς παιᾶνας ἄδοντες ἐχρῶντο αὖ: 

τοῖς οἱ παλαιοὶ, σεμνοὶ δὲ οὗτοι ὡς &ig ϑεοὺς ἀδόμενοε,͵ 10 

διὰ τοῦτο καὶ χρήσιμοι τῇ σεμνότητι" ἡ δὲ σπονδειαχὴ 

συνθήχη μᾶλλον ἐπιτρέπει τῇ σεμνότητι διὰ τὸ τῶν uma — 
χρῶν. πλῆϑος᾽ ὁμοίως δὲ 13 καὶ οἱ ἐπίτριτοι δι᾿ αὐτό ’ύ 
B. «Συξυγίαε" συζυγίας καλεῖ τὰς τέσσαρας συλλαβάᾶς:. 
δι’ ὧν ixAacÓmn ὁ γὰρ τροχαῖος κατεσπουδασμένον 1δ᾽ 

ἐποίησε τὸν λόγον, xai ἐπετράχυνε σεμνῶς καὶ τάξει προ- . 

Wvra. y. Et γὰρ μετα ϑείης" ἱστέον, ** ὅτι ὁ μὲν 
πρότερος στίχος τρρχαϊκὸς γίνεται *5 οὕτως " 

ὡς ὃ πρόσϑ' ἵππων ἔκειτο καὶ δίφρου τανυσϑείς. 15 

ἔστι γὰρ τετράμετρον βραχυκατάληκτον" λείπει γὰρ ὅλος 20 
ποῦς" *7 ὁ δὲ δεύτερος στίχος χοριαμιβικός !9 ἐστὶν οὕ- 
τωρ" | 

αἱματοέσσης κόνιος δεδραγμένος βεβρυχώς. 

ἔστι 19 δὲ Τετράμετρος χαταληκτικὸς, μιᾶς λειπούσης συλ- 

λαβῆς" ovrog οὖν ἐστιν ὁ ἐπίμιχτος. ἐπειδὴ τὸ χοριαμ- 35 

cepi ex Par, — Bacchyl..Fr. XLII. ed, Neue. 9 Par. αὐτῆς. ^ 
— "Thuc. I, 6. 10 Ald. ἐν ἔρσει κρώβυλον.. 411 Ald.sioóm,, ^ 
recepi ex Par. 12 Ald. ἕκαστον. Par. ἕκαστος. 413 δὲ Par. 

om, 44 T.VIL.t. 15 T. VH, ἐσ vgoyoixog. 416 1]. π, 485.- 

17 T. VIL. ὁ ποῦς. — v. 25. Ald. xóvoiog. ' 18 T. VII. ἐστὶν X00- 
οὕτως (Ald, Par.obtog)]. ^ 19 T. VII. συνέστηκε δὲ ὃ xoglouBoc.. 

ἐκ τροχαϊκοῦ καὶ ἰαμβικοῦ, καὶ ἔστιν ὃ στίχος 1809. "αταληκτικὸς 
(Ald, καταληκτὸς, etiam Par. καταληκεικός, 7 MEEN 
V 

, | ! à 

c Li . V 
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fov» τῇ ἰαμβικῇ χαταχλεῖδε περατοῦται, ὡς καὶ τὸ im- 
ψικὰν τὸ ἀπὸ ^? μείζονος τῇ τροχαϊχη" ἁμαρτάνει" οὖν o 
Βρμογένηρ" ἔδεε γὰρ 9 ϑεῖναι μόνον τὸν πρότερον στίχον 
xa) εἰπεῖν μόνον τροχαϊχὸν. ἀλλ᾽ οὐ τροχαϊχὸν ἐπέμεχτον 

5 ἢ τὸν δεύτερον μόνον, χαὶ εἰπεῖν χοριαμβικὸν ἐπέμεχτον ?! 

- τὸ μὲν γὰρ χοριαμβιχὸν σύνθετον ὃν ix τροχαίέου xai 
ἐάμβου ἐπίμιχτον γίνεται, ὡς καὶ τὸ ἰωνεχόν" συνέστηχι 
γὰρ καὶ τοῦτο ἐχ σπονδείου καὶ πυῤῥιχίου, τὸ δὲ τρο- 
χαϊκὸν οὐδέποτε ἐπίμικτον γίνεται, ἁπλοῖς γάρ ἐστι "" 

40 πούς. δ΄. Eni τενος τῶν οἰχείων" δαχεύλου, σπον- 
δείου, ἐπιτρίτου, πλὴν τοῦ τετάρτου. ἐ. Χωρὶς μέντοι 
τὸ γὰρ δαχτυλιχὸν χαταληχτιχὸν γινόμενον εἰς τροχαῖον 
ἐνίοτε χαταλήγει, ὡς τὰ τοῦ Ὁμήρου ἔπη" τὰ δὲ εἰς δα- 

χτύλους καταλήγοντα ἀκαταληχτα ἐστιν, ὡς τὸς οὗς τέ- 

45 xero Ῥέα" 33 xo πὺξ ἀγαϑὸν Πολυδεύχεα.2 6 c. Μηδ 
/ ἀρλασϑη᾽ τουτέστι γοργὸς γένηται. C. Tov ἀγὼώ- 

ya* σεμνὴ ἡ καταληξις ἡ xai rooxaixij ἐπειδὴ ἔσχεν 

^ ἐν τῷ τέλει στοιχεῖα τὰ μάλιστα χατὰ τὴν σεροφοραᾶν 

διογκοῦντα τὸ στόμα, τὸ ὦ καὶ τὸ ἃ: 

0 .— Περὶ τραχύτητος. 

Τῶν ποιουυῶν μέγεθος λόγου καὶ ὄγκον ἔφην μετὰ σεμνότητα ποι- 
εἶν τὴν τραχύτητα, καὶ τὰ λοιπά. 

᾿παρακαλύπτως" ϑαυμαζέτω μηδεὶς ὅτε τὴν μέ- 
ϑοδὸν ἐπὶ τῆς τραχύτητος τῇ ἐννοίᾳ συνέπλεξε“ uio γὰρ 

25 αὕτη μέϑοδος τραχύτητος, τὸ ἀπαρακαλύπτως καὶ yea; 

κατὰ ἐπιτίμησιν τὰς τραχύτητας εἰσάγειν. τοῦτο δὲ xar | 

ἀνάγκην πεποίηκεν ὃ τεχνικὸς, ἄνευ γὰρ τῆς μεϑόδου πα- 
ραστῆσαι καϑαρῶς " τραχύτητος ἔννοιαν οὐχ οἷόν τε ἡν" 

20 Ald, τοῦ ἀπό. T. VIL τοῦ om. 41 ἐπίμικτον — ov 

δέποτε Mon. om. 22 T. VII. ἐστὶν ὃ ποῦς, ἰωνικὸς δέ" τοῦτό 

pnou ὃ Διονύσιο: 23 II. 0.187. 24 Il. y. 237. 
ἃ T. VILG. xar. 2 καϑαρῶς Ald.om., estinPar. T. VII. 
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ὅϑεν xai ἐπὶ ταύτης 06 fag ἀιραμφουμένη: 4 μέϑοδος 

ἀφαμίξζει τὴν ἔννοιαν .- ἐπὶ yap* τῆς χαϑαῤότητος. τυχὸν 

xoi row ἄλλων μένει xa aps 7 ἔννοιὰ, an μέϑοδος μὴ 
ἢ καϑαρα" 4 ἢ xat ἄλλως ἔστιν εἰπεῖν, τε αἱ μὲν. πὴ 

ἦλαττόνων προδώπων᾽ “πρὸς μείζονα πρόσωτεω ἐπετιψιήσειβ, s. 2 

τραχύτητος ἔννοιαί εἶσι" τὸ δὲ ἀπαροκαλύπτως: καὶ. μὴ 

λεαίνοντὰ τἀύὔτας εἰσάγειν μεϑόδου ^ eate “διηήρηται χὰν» 

ταῦϑα. ἡ ἔννοια καὶ ἢ μέϑοδος. β΄. Τῆς dovoroysis 
TOVOE κρίσεως" ἡ ἐπιστολὴ περὶ ἀφέσεως ἐπιγέγραπταε" 
ἐν ἦ γέγραπται ὅτι ᾿Δριστογείτων μὲν τῶν ἁρπαλείων 10 
χρημάτων τὲ λαβὼν ἡϑῳώϑη, αὐτὸς δὲ ὁ Δημοσϑένηρ 
ἔφυγε. y. Τὸ γὰρ τῷ τοιούτῳ" τοὺὐτέστι " τῷ ἀδω- 
θοτάτῷ ἐμοῦ ἐν δὲ τῇ περὶ τῆς ἰδίας καθόδου ἐπιστολῇ 

γράφει. τοῦτο τῇ “βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ. ? δ, Τῷ πρὸ 
αὐτοῦ" ᾿ πρὸ αὐτοῦ μέν ἔστι τὸ, 9 ,,ἐμοὶ μὲν ἂν sv oi 15 
ὅτι συμφορὰ φανείη , καχία δὲ οὐδεμία "“" τῇ τύχῇ yàp 

ἐνταῦϑα δοκεῖ τὴν αἰτίαν τῆς φυγῆς ἀνατιϑέναι" μετ᾽ 

avro 02? τὸ οἦν τῷ μεταγνῶναι λύσρτε" “ πρόρεστι τοὶ. 

μὲν γὰρ τούτῳ, ὡς αὐτός φησι, ἿΣ τραχύτητός τι διὰ τὸ 

προςταχτικὸν σχῆμα τὸ, λύσατε" τῷ δὲ δοκεῖν ἱκετεύειν 20 I 

5 T. VII. μὲν γάρ. 4 T. VII. add,: κἀπὶ vg σεμνότητος καὶ 

τῶν λοιπῶν ὡς ὁμοίως. τὴν δὲ τραχεῖαν ἔννοιαγ, εἰ μὴ καϑαρῶς 

[Par. 2916. 2977. xaJ. om.] φανερῶς καὶ ἀπαρακαλύπτως εἰσάγόιρ,, 

ἀλλοποιήσεις αὐτή»" ἐκπίπτει γὰρ εἰς ἕτερον μὴ κατὰ τοῦτον εἶσα-͵ 

γομένη τὸν τρόπον, ἀλλὰ δεῖ ἀπαρακαλύπτως ἐπιτιμᾷν, ὡς τὰ πα- 

ραδείγματα δείκνυσι τοῦ τεχνικοῦ. — Quae habet Ald. ἢ καὶ RÀ. 77 

λως — μέϑοδος, absunt ἃ T. VII, 5 TW VIL τα. ἀντὶ τοῦ ἀδ,᾽ 

[Mon. τῷ sine τουτέστε vel ἀντί 1. 6 Ep.IL p. 1467. - 7: 

T. VII. add.: ἔνϑα καὶ σεμνύνεται λέγων , ὅτι μόνος αὐτὸς οὔδὲ᾽ 
τῷ λόγῳ (scr. τῶν λόγων), δι᾽ ὧν ἔπειϑε τοὺς ἐντυγχάνοντας ὃ ὃ Φί- 
λιππος, οὐδὲ τῶν χρημάτων, Os, ὧν διέφϑειρε τοὺς à ἑκάστῃ πόλει 

γνωρίμους ἡττήϑη [p. 1468... 8 p. 1469. . 9 T. VH. δὲ λὲέ- 
yt. . 10 πρόςεστι μὲν γὰρ — — — σχῆμα᾽ to, λύσατῃ Ald. om. ᾽ 
inserui ex Par. T. VII, — 11 T. VII. φησι». | E 
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καὶ Bosrery, ἄφεσιν, κολαπιχὸς ** ὁ λόγος καὶ διόρθωσιν 
ἐπάγει. τῷ ἦν προειρημένῳ. λόγῳ τῷ, » Ünerépa δὲ 
ἀγνωμοσύνη“ς Ἵστέον, ὅτι ζητήσεως περὶ τῶν ἁρπα- 

, ἀξίων γενομένης χρημάτων γράφει. ψήφισμα o Δημοσϑέ- 
395 246, «ξητῆσαι τὴν ἐξ dociov πάγου; βουλὴν 14 τοὺς ui 

τειληφότας τῶν χρημάτων" ἁλοὺς οὖν ἐπ᾽ αὐτοῖς ὃ ῥήτωρ 

ἐνεβλήθη εἰς 15 τὸ, δεσμωτήριον" - τῶν δὲ οἰκείων αὐτῷ 
γυναικῶν ὡς αὐτὸν «ἄἀριχομένων ἐνδὺς γυναιχεέαν στολὴν 
καὶ συνεξελϑὼν αὑταῖς. ἀπέδρα τοῦ δεσμωτηρίου 15 χαὶ 

40 ἀπῆλθεν 17 εἰς Τροίζηνα, καχεῖϑεν εἰς “4ργος" ὅϑεν τῷ" 
δήμῳ τὰς ἐπιστολὰς ἐπιστέλλει — 
O«v ᾿41ϑηναίων ψηφισαμένων. | 

,Mi3odo; δὲ τραχύτητος μία TO ἀπαρακαλύπτως. καὶ ψιλῶς κατ᾽ 

ἐπιτίμησιν, καὶ τὰ λοιπά.᾿ 

45 o0 Μϑιλῶς xav ἐπιτίμ ησιν᾽ τουτέστι γυμνῶς, ἄνα. 
φανδὸν, κατ᾽ ἐπιτίμησιν δέ" ὥσπερ τὸ οὐχ αἰσχύνεσϑε. 
τὸ δὲ ἀλλὰ μὴ ἄλλως πως, ἀντὶ τοῦ μὴ pera σιαραμῦ- 

ϑίας. P. 4 £000 Quy pévow ἐπὶ χλεπτῶν γὰρ λέγεται, 
γ΄. Οἷον ἄταρπός" τὸ γὰρ καὶ τὸ π n ἐπενεχϑὲν βε- 

20 βιασμένην ἐποίησε τὴν ἐκφώνησιν τοῦ πνεύματος" 77 μὲν 

᾿ἄνω φερομένου πρὸς τὸν οὐρανὸν, πὴ δὲ χλωμένοῦ" προ- 

ἡγούμενον 7) γὰρ τὸ Q οὗ συγχωρεῖ ἐν τῷ αὑτῷ σενεύματι 

τὰ συνεχφωνηϑῆναι τῷ π, ἀλλ᾽ ἀναγκάξδι “μερίζειν τὸν ἤχον 
t τῆς φωνῆς" σϑὲεν καὶ τῶν στοιχείων ἐναλλαττομένων χαὶ 

28 προτερεύοντος τοὺ π λειοτέρα 7A λέξις γίνεται, οἷον. πρό- 

., σωπον" ἐξίσχυσε γὰρ ἐνταῦϑα τὸ Q στοιχεῖον ἐν τῷ ἑνὶ 
πνεύματι συνεχρωνηθῆναι τῷ π᾿ ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ἔμαρ- 

στε 
t 

12 Ald. xoliaxoc. 45 τῷ T. VII. om. 14. Ald. μετα- 
βολήν. Par, T. VIL. Sicel, βουλὴν, correxit jam Wesseling. ad 

Diod. Sic. p. 245.87, 15 T. VII. τῷ δεσμωτηρίῳ, 16 T. VII. 
τῆς φρουρᾶς. 17. Sic. ἔ ἔφυγεν, tum Ven. εἰς Τονζηνούς. 48 

Sicel. καὶ τῷ δ. γράφει τὰφ ἐπιστολάς. ᾿ | 
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frr wurü τὸν' τὸν λόγον σκληρὸν χαὶ αἱ λοιπαὶ λέξεις, 
'διὰ τὴν ἐκφώνησε τῶν στοιχείων. 0. Εἶτα Ὀλύνϑεον 

ἐν τῷ πρὸς “Δεπείνην. 19 o£, Bovkssso Ss o 405. 

v e iot! To-vobro'OUx ἀφ᾽ ἑαυτοῦ: φησὶ: ̓ Δημόσϑένης, dà. 
Au "Finóéo τῷ στρατηγῷ περεξίϑησι τὴν ἐρώτησιν, ᾿διὸ d 
καὶ de παράδειγμα. ληφϑὲν οὐχ ἔστι τραχύ. ἦν δ᾽ ἂν 
τραχὺ, εἰ ἐν ὑποϑέσει παρούσῃ Δημοσθένης ἤ τις ὥλλοξ. 
Gg ἑαυτοῦ τοῦτ᾽ ἔλεγεν. ς΄, ES ἀνοικχείων" 'ἀνοϊκειου 
καὶ ávaxólovÓor πόδες εἰσὶν. οἱ μὴ συγγενεῖς ἀλλήλοιφὶ 
οἷον πυῤῥίχιος καὶ σπονδεῖος ;' ἴχμβος xét ἐωνιχὸς : at - iU 
ἐλάσσονος" οὐδεμίαν jJ. υυγγένειάν ἔγουσι πρὸς: ἀλλή: 
λους, οἵαν ἔχει δάχτυλος" τυχὸν πρὸς. ἀνάπαιστον, Xo 

πρὸς δάκτυλον σπονδεῖος. ^77 | 
* " - * 

ὅτ 4 
M 

Περὶ σφοδρότητος, 

'H δὲ. πφοδρότης ἀνοίας μὲν. ἔχει καὶ αὐτὴ τὰς inside καὶ 48 
. ᾿ ἐλεγκτικὰς,. »"αὶ τὰ λοιπάς. 

Κα οινῷ τόπφ' ὃ γὰρ κοινὸς τύπος φανερὰς ἔχει, 
τὰς λοιδορίας xal μετὰ προσώπων τινῶν διαβαλλομένων, 

τυχὸν" κατὰ τυράννων, καϑ' ὧν ἂν οἱ ἀχούοντος δέχοιντο 

ἡδέως: β΄. Γραμμ φτοκύφων' t οἱονεὶ " voráguog " καὶ 20 
γὰρ ὁ Αἰσχίπης, γραμματεὺς ἣν τοῦ. δημοσίου. y. Ἢ. 

æ. AV .'tàg cooysiog" οὗ γὰρ * μόνον ἐπιτιμᾷ, ἀλλὼ 
καὶ λοιδορεῖ, 0. Τῶν ἀνειμένων" τοι 5 τῶν λεαι» 

νουσῶν. & Καὶ noisiv.ovop arat ὅρα 5 πῶς d Lnd 
tig. ὃ “Ἑρμογένης. οὐχ εἶπεν! ἀποφαντιχῶρ , ὅτι δεῖ ὄνο. 28 

ματολοϊξῖν, δύδὲ᾽ πάντη gin οἶδε γὰρ, , ὅτε οἱ Ar- 

9 Contra Arístock, P. 656, “0 Dé Chers, p. 108, 
4 Pro cor. Pe 297. — litt. 9— "δ. est in &ch. min. 2 Sch, 

üin. oi vorWoiol ἐλέγοντὸ $' Sdk. min. νοτάριος. ̂  4 yug 

ch. min. om. 5 Sch, min. ἤγουν. 6 Est in Par. 2977., 

fon. om. ; | 

JAAhetor, V. 32 
— 
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τικισταὶ παντελῶς ἀποτρέπουσι. toi ὀνοματαπομεῖν καὶ μό- 
voi προρτάττουσι χρήσϑαι 7 roig γεγραμμένοις ὀνόμασι' 

τὸ δὲ ἰαμβειοφάγος * evii τοῦ ὑβριστής. »Ταμβιίξεεν γὰρ 

τὸ σχώπτειν ἐστίν. e Ἔν τραχύτητι δέ" ἐπειδὴ 

s λατὰ μειξόνων ἡροσώπὼν ἐστὶν 3j τραχύτης , ἐπικίνδυνον 

τὸ xar αὐτῶν ὀνοματοποιεῖν" κατὰ δὲ ἀντιδίχων ἐνδέ. 

χεταε, ἐξεῖναι ᾽5 ὀγοματοποιεῖν. ζ΄. Ἐπὶ τῶν ovx ἐπι- 
δεχομένων" τουτέστι τῶν ὁμολογουμέγων.- εἰ γάρ τι 
λέξει τοιοῦτον 0 λύει, ταχέως ὁ ἀνταγωνιζόμενος αὐτόϑεν 

4 ἑάλῳκεμ... A Φανερόν δὲ; ἐκεῖ τ μὲν γὰρ τὰ προστα- 

xtuxc καὶ τὰ κατ΄. ἐρώτῃδιν. “ἐλεγατικά᾽ ἐνταῦϑα δὲ τὰ 
| χαξὰ͵ ἀποστροφὴν δεικτικᾷ.. ὃ. Τὸ χομμαπτιεκὸν xai 

διαλεχτικόν" οἷον τί γὰρ xc Boviópgvos μετεπέρπεσϑ' 

ἄν αὐτοὶς ; ἐπὶ τὴν εἰρήνην" ἀλλ᾽ ὑπῆρχεν ἅπασιν, ἀλλ᾽ 
45 ἐπὶ τὸν πόλεμον" ἀλλ᾽ αὑτοὶ περὶ τῆς 13 εἰρήνης ἀβουλεύ- 

εσϑε’ κομματικὸν γὰρ ** τοῦτὸ καὶ 15 διαλεκτιχόν " ἐρω- 
εἰ φηιν γὰρ καὶ ἴδ ἀπόκχριδιν μιμεῖται" 37 ὡς καὶ 18 ὃ 
᾿ϑεολό,ος ἐν τῷ ἐχιταφίῳ TOv' μέγαν Βασίλειον καὶ τὸν 
Ἔπαρχον 19 ἐποίησε: διαλεγομένους. 

7 Ald. τροτάτι. Par, 2977. ?tgoet. κεγρῆσϑαι ταῖς εἰρημέναις λέξεσι καὶ 
τοῖς τεταγμένοις ὀνόμασιν, ὥς φησιν ᾿Ισοχράτης. NihilAmplius. 8 
Ald. ἰαμβιοφάγος. — 868. min. ἑαμβ. ὃ ὑβριστὴς, τὸ γὰρ ἰαμβ. ox. 

ἐστ, — 9 T. VII. . 10 T. VIL τὸ oi. 41 T. VIT. s. 
42. T. VIL ε, 15 T. VIL : τῆς om, , 48 γὰρ Ald. om. 

inserui ex Par. T. VII. δ. καὶ Ald., ém., est in Par. 

. T. VII. 16 T. VIL γὰρ et. interpunctionem post διαλε- 

 «pxóy om, — 17 T. VIL addit: ὅϑεν δηλονότι καὶ τὰ ἐν τοῖς 
διαλόγοις κατὰ πεῦσιν καὶ ἀπόκρισιν συνεχῆ συγκείμενα ἐναντίω: 

ἔχει πρὸς, λαμπρότητα, ὄνπερ τρόπον καὶ τὰ ἐν τῇ σφοδρότηιι xop- 

pats, 18 Sch. mim. καϑὼς διαλέγεται ἐν τῷ ἐπιταφέῳ ὃ 

Ὕπαρχος καὶ ὃ μέγας. Baoihsiog. . 19. Ald. ἽὝπαρχον. Par. 

᾿Ἔπαρχον. ᾿ ον ue 
' δ »"» * Co. 7085, KT . 
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ZEE Isi λαμπρότητο e. c 396 

Μετὰ τὸν περὶ σεμνότητός We καὶ τραχύτητος λόγον, καὶ τὰ λοιπά: 

OH φαιδρότης δέ. τὴν τοῦ λύγου φαιδρότητα 
διττὴν εἶναί φησι, τὴν μὲν. ἐν γλυκύτητι καὶ ἀφελείῳ καὶ 

τῇ κατ᾽ ἐπιμέλειαν συνϑήχῃ ᾿ϑεωρουμένην, ὃ , E rug καὶ 5 
λεπτότερον ποιεῖ ? τὸν λόγον, ὡς. ἐπὶ τῶν παρίσων, ὁμοιο- 

ἀρχτῶν 3 σε καὶ ὑμοιοτελούτων , € πολλὰ παρά τὸ loo- 
κράτει xài Γοργίᾳ" οἷον ἐὰν ἧς φιλομαϑῆς, ἔσῃ πολυμα- 
ϑὴς᾽ καὶ παρὰ Πλάτωνι ἐν συμποσίῳ. - Παυσανίου δὲ 
παυσαμένου. καὶ εὐθὺς ἐπισημαίνεται ὡς ἀλλότριον" τοῦ 10 
Πλατωνικαῦ ἀξιώματος" »διδάσχουσε yap μὲ ἴσα λέγειν 
οἱ σοφοί"" τὴν δὲ ὁ ἑτέραν φοιδρότητα ἐν λαμπρότητι 
ϑεωρεῖσθαί. qno? τὴν μέγεϑος καὶ ἀξίωμα τῷ λόγῳ πες. 

ριποιοῦσαν" ὡς τὰ πολύπτωτα. xal τὰς ἐπαναιροράρ" διὰ 
γὰρ τούτων χαὶ τῶν τοιούτων ὃ ῥήτωρ ἄριστα τῷ πολιε 15 
τικῷ λόγῳ τὸ φαιδρὸν περιτίϑησιν οὐ κατὰ τὸν ᾿Ισοχρά- 
τὴν διόλου ταῖς παρισώσεσι χρώμενος, ὃ ἐπιβούλου ? γὰρ. 
κάλλος τὸ τοιοῦτον" ἀλλὰ διακόπτων αὐτὰς καὶ ἐναλλάτ-, -- 
γων, ἵνα τό τε προσχορὲς. φύγῃ, xol τὸ πολιτικὸν κάλλος 
yi τὸ κομμωτικὸν 15 προςτιϑῇ τῷ λόγῳ. β΄. Ov τῆς 30 
ἐν opc to μῷ" φαιδρότητος πάλιν ὥφειλεν εἰπεῖν" ἀλλὰ 

1. Ald, ϑεωρησομένην, Par, T. VII. ϑεωρουμένην. Vén. συγϑεω- 

οὐυμένην, omisso praec. ἐν. 8166]. καὶ 1'» κατ᾽ ἐπιμέλειαν ϑεωρουμένην 

γσυνϑήκῃ. 2. T.VIL ποιξῖται. 8 Ald. T. VIL ὁμοιάρκτων, Par. 2977, 

αἱ ὁμοάρκτων, βοζι ὅμοιοαρκτι ἃ p.185.C. 5 T. VII. ἀλλοτρίου. 
T. VII. δ᾽ . 7 T. VII. φησιν, tum Mon. τὸ μέγεϑο. 8. 

[on, Par, 2916. χρώμενον. 9 Mon. ἐπιβουλή. 40 Ald. οὐχὴ 

ὑμωτικὸν πρυςτ. Par. οὐχὶ τὸ κομμωτικὸν περιϑῇ. T. VII. Sie. 
τὸ τὸ κομματικὸν" mor τῷ λόγῳ. κάλλος γὰρ λόγου κυρίως ἐστὶν. 

σύμμετρος καὶ εϑάρμοστος μίξις 3e καὶ χρῆσις. τῶν τοῦ λόγου πα- 
ὃν ἰδεῶν, ἢ ἥνπερ μάλιστα ὅ ζήτωρ ἐπιτηδεύει [ Sicel. ἥνπερ --- éni- 

ἰδεύει om., Mon. ó ῥήτ, ἐπιτηδ. Om,]. — 

2E $2. 
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διὰ τὴν παλιλλογίαν 3* οὐχ ἔφη. γ΄. ITsol yap voi 
ἐναντίου! τουζέστι τῆς γοργόξηζος. δ΄. λλάμψω 
σϑαι" οὕτω φησὶν ἐν τὴ πρώτῃ ὃ Ἡρόδοτος" αὐτοῦ ὧν 

δὴ rovrov *? ἐσεσόφιστο͵ ἕνεκα, ἵνα τῷ ̓ Κροίσῳ à ἄχρηστον 

5 7 τὸ ἱππικὸν, τῷ" δή τοι. λαὶ ἐπεῖχεν ἐλλάμψασϑαι ὁ 0 /h- 

δός. é. Eni τούτοις ἐστί" διαφέρει ἡ τετάρτη. τὴς 

. σεμνότητος -ἔννοια᾿ τῆς ἐν λαμπρύτητι ἐννοίας, ὅτι d 

μὲν αἱ noéise ste padoEot εἰσιν xul παρὰ τὴν προσδυχίεν 

xul ἐλπίδα, τῶν πολλῶν; ἔνταῦϑα δὲ συνήϑεις ai ας 

40 ἂν ἀλλὸς.13: ἐποιήσατο" καὶ οὕτως ἐπὶ τούτοις ἐστὶ wd 

ἡ διὰ τῶν .λόγων λαμπρότης, ἐφ᾽ οἷς προσδοχᾷ τις λαμ- 

πρυνεῖσϑαι. ** ς. Ἔν τῷ περὶ στεφάνσυ" irum 

ὀῆλον ὅτε ὁ περὶ τοῦ στεφάνου, εἶ 1" xoi τοῦ διχανιῖ 

ovg ἐστὶν, .ἀλλ᾽ οὖν πολὺ μετέχει τοῦ στανηγυρυι' 
45 ἔδιον γὰρ τοῦ ἐγχωμίου τὸ ἀξίωμα καὶ ἡ λαμπρότης: " 
E. Ha ρὰ γὰρ τοῖς Ἅλλη σι" τὸ οὗ τισὶν ἔστιν ἡ Qu 

nort), τὸ δὲ ἀλλὰ πᾶσιν ἡ ὑποστροϊρή . σημείωσαι δὲ, m 
πάντα. τὰ ἀξίωμα ἔχοντα πράγματα ἱχανὰ μέντοι np 

EL ἀνθρώπῳ ' ἢ xotà ἀναίρεσιν εἰσαγόμενα ἢ ut 

20 ἀποστᾶσεις, ἢ ἀαυνδέτως V χαὶ m διωχοπτόμενα, alit 

ἀἀϑόλου διὰ μαχρῶν προφερόμενα᾽ χώλων 18 τὴν λαι» 
' πρότητα' μάλιστα ἀπεργάξετος 19 

M 

11 Par. παλλιλογίαν.. 13 αἰτοῦ ὧν δὴ. τούτου Ald. om 

T. VII. c« ὧν δὴ τούτου. Adjeci ex Herod. 1, 52. αὐτοῦ, tum Al 

σεσόφιστο. 4 Par. T. VII. ἐσεσόφ. . 43 T; VIL ἄλλος à» o! 

T. VII. ἔργῳ ἐλλάμψασϑαι, ὡς ἐν τῇ πρότῃ “Ἡρόδοτος x. t. 1., qu 

noster páullo Superius posuit. — 15- εἰ xal δικανικοῦ ἐστιν Mo. 

om. . 16 T,VIL add.: ὥσπέρ πολλὰ ἐστι ταῦτα ἐν τῷ 107." 

Sqq. Παρὰ γὰρ τοῖς «Ὁ σημείωσαι δὲ T. VII, om. — Sicd. ó 

τίσιν ἀλλὰ πᾶσι" διέκοψε γὰρ καὶ οὐκ εἴασε, ὑποστρέψας γὰρ cir 

ΝΣ ys τὸ φαιδρὸν καὶ οὐκ εἴασε φανῆναι τὸν λόγον ἂγαν λαμπρὸν, d 

πᾶντα. x, τ, À. 17 T. VII. ἀσυνδέτῳ. 18 Par. 2977, lw 

3j κώλων. Par,2016,. Mon. Sicel, λάγων ἢ om. 19 T. VILS- 

cel. add.: τὰ γὰρ χομματικὰ κῶλα γοργότητός ἐστιν; οὗ λαμπρότης 
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2 «ding δὲ λαμῃραὶ eive ἐλέκομεο, TT καὶ σεμναὶ, καὶ τὰ λοιπά. ] 

"ςς 

c d. "dme τὰ σεὶς" ἐδ»ὲϊς ἀρχὴν dd δηλαδὴ ava. 

γέιν tor Aóypov* "; οἷον ὀὕξωρ' ἐγένετο τόδδ Καὶ D τοιαθταὶ 

8. Εἰς ἀρχὴν ἀναγάγῃ e" LO PTS ἑτέραν digo 
χήν" τὸ δὲ x&v ἀποστήσῃξ, ὠντὶ τοῦ κατὰ ἀπόστασιν e δ 

πῃς . τὸ δὲ κατ᾽ ἀνάγκην,. ἀντὶ τοῦ χαταναγχαζόμενος 

ὑπὸ róU ̓πλαγιασμοῦ- y« “αμπρὸν δὲ οὐδαμῶς" 

λαμπφότητα- yag μᾶλιστα χαραχτηρίζεε. σιλαγιασμός. δ΄. 
Ἢ ποιυῤτητες" ἀντὶ τοῦ τὴν ποιότητα. δεικνύουσάν: τῶν 
πραγμάφων κρὶ τὸ μέγοϑος. ἕ. Tooyetxaig 35 συγεὶο. 

Du καὶις" ταῖς μερικαῖς quat teic κατὰ 21. μέσας πᾶρ. 5,6-- «! 

οιόδούς γινομέναις" 32 od: yop δὴ ταῖς ἀερατούσαις τὰς 
περιόδους αὐτὸς γοῦν ἐπάγει, ὡς λαμπρὸς ἂμ yévorte 

λόγος, δὲ ἡ. ἀνάπαυσις γέϑοιτο σεμνὴ, δηλονότι 7 πρὸς’ πῷ 

τέλειν τῆς περεῤδου: ς΄. Καὶ τοεαῦτα D ἀναπαύσεις 15 

exti oe ques δεῖν᾽ ἐἀφεύγειν τοὺς τρρχαΐους. 3. 005... 
1 

Περὶ "x unge mE 

Ὅπως μὲν ἧ σεμνότης καὶ μετ᾽ ἐκείνην 3 τραχύτης, καὶ τὰ λοιπά: 

a. Ὡς ἐνεδειξάμεϑα' ἐν, ya? τῷ περὶ τραχύτη- ! 
τὸς εἶπεν, ὅτι χαὶ ἡ τραχύτης καὶ ἡ λαῤπρότης ϑεωροῦν- 20 
ται. μὲν χαϑ' Δ. ἑαυτὰς ἑχατέρα ; εἰσὶ. δὲ xoi τῆς ἀκμῆς 
ἐργαστικαί. β΄. denota ταυτέστι δίαρμα xci ὄγκον 
ὃ λόγος ἔχει διὰ μακχροτέρων τῶν λόγων deve eig. 4. 
Τῶν τοιόύτων ὄγαμάτων' τῶν τροπικῶμ͵ δηλογήτε. 

ἐξ ἃ ἀποστάσεως γὰῤ, τουτέστιν ἀσυνδέτως καὶ οἷον eqe- 25. 
στηκὸς τοῦ προλεχϑέντος λόγου καὶ διῃρημένον. 3. Καὶ 397 
πλέον᾽ ἔχ δι τι" λαμπρότητα δηλονότι. " Ἐξ énsu- 

| βολην' ἐπεμβολή᾽ ἐστι τὸ ἐξωϑὲν ἐπεμβάλλειν τὸν λόγον. 

26 Ald. τροχαϊκῶς,ς 21 Ald. T 223 "ÉSVIT, add,: 
ἀποϑέσεσι τῶν κώλων. 25 ̓ΑΙὰ, ἀφαχαίους, | 

1 T.VILo. 2 T. vit. καὶ xad". ' 
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μὴ τῇ φύσει τοῦ moi reg προσδοκώπενον, τς Jan 
τοιῖ τὸ ἀποστατικόν" οὗ γὰρ εἰς ἀρχὴν ἀνήγαγε τὶν 
λόγον ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ῦ τοσοῦτον ὑπειπών, 6. EV nov τις 
ἀποστροφή" τὸ ἑξῆς εἰ ἀπῳστροφή τις καὶ ἤϑος € &u. 

δή. Πῶς ὑμῖν' σφοδρὸν γὰρ χαὶ ἡϑιωιόν. 

᾿Απορήσειᾷ δ' ἄν τις ἐκ τούτων εἰκότως, καὶ τὰ λοιπά, 

"4 nogíans δ᾽ ἂν τες" ἐδίδαξεν ἀνωτέρω, ὅτι à 
τραχύτητος xal σφοδρότητος. ἐννοιῶν καὶ χώλων λαμπρό. 

ον τῆτος συνίσταται T ἀχμή" εἶτα εὑρὼν τὸ ,. μέχρι τοῦτοι 
10 χίασϑένης“ * οὗ μόνον ἐκ τούτων συνεστηκὸς, ix Tony 

τητος λέγω xol σφοδρότητος ἐννοιῶν, ἐπειδὴ κατὰ npe | 
σώπωγ λέγει καὶ κώλων λαμπρότητος, οἷα μακρῶν ὄντων, 
καὶ διὰ ταῦτα ἀχμαῖον Ov, ἀλλ᾽ ἔτι xa ἐξ ἐννοίας λαμ 
πρότητος, xcd" ἥν. πέποιϑεν ὁ λέγων" : συμμεγόῦς οὔδη; 

48 τῇ ἢ 9 τραχείᾳ χαὶ σφοδρᾷ ἐννοίᾳ, ἐξ ἧς λαμπρᾶς Byola; 
ovx ἐγίνβτο ἡ ἀκμή" φησὶν ὅτι ἐνταῦϑα προῦπόχειται 
μὲν ἡ ἀκμὴ ἐκ τραχείας καὶ σφοδρᾶς ἐννοίας yevouim 
καὶ χώλων᾽ λαμπρῶν" ἐπέρχεται δὲ πάλιν ἔξωϑεν ἔγγοια 
λαμπρὰ χαὶ μίγνυται τῇ ἀχμῇ" xc ϑεωρεῖται τὸ, μέχρι 

30 τούτου “1ασϑένης" . καὶ τὸ, ἀλλ᾽ ὃ τὴν Εὐβοιανκῖ on 

κείμενον ἔχ τε ἀχμῆς καὶ λαμπρότητος, καὶ τος τῆς ἀχμῆς 

μὴ ἐδ ἀχμῆς καὶ λαμπρότητος συγκειμένης , ἀλλ᾽ ἐξ ὧν 
εἴρηται πολλάχις ὧστε τὸ »pégot τούτου ᾿,“Ζασϑένης' 

οὐχ ὅστιν ἁπλὼς ἀκμὴ ̂ ἀλλ᾽ ἀκμὴ ἐξ ἃ ἀχμῆς χαὶ ὃ λαμ- 

95 πρότητος" φησὶν οὖν, ὅτι εἰ xol ἀχμὴ ἔχες πολλὰ τῶν 

ἰδίων λαμπρότητος, καὶ διὰ τοῦτο ἂν λέγωμεν ἐνταῦδε 
μεμίχϑαι λαμπρότητα καὶ ἀχμὴν, οὐδὲν ἧττον dais? 
᾿ἁπλῶς ἔσται ὃ λόγος" 7 γὰρ exu) περιέχει καὶ τὴν λαμ: 
— —— 

3 Par. v, Est hoc in sch, min, 4 τοῦ Ald, om., recepi 

. ex Par, et ach, min, — 5 Procór.p.341, 6 τῇ Ald. oi, | 
est in Par, 7 Ald, Rufisiey, Pro cor, P. 248. 8 καὶ Pan c 

om, " 9 Ald, ἀνμαῖον, ᾿ 
΄ 
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adarnro melos δεῖ λαμπρὸν. καὶ. ἀκμαῖον ποιεῖν, αὑτὸν; ᾿ 

φύσει γὰρ ἀεὶ ἐν τῷ ἀκμαίῳ λόγῳ μέμικται͵ ἀχμὴ καὶ 
λαμπρότης᾽ ἀλλὰ τοῦτο εἰδέναι δεῖ, ὅτι δἰ μὲν περὶ τῆς 

“ἁπλῶς ἀκμῆς ἐλέγομεν; ὅτι σύγκειται ἐκ σφοδρότητος. . 
χαὶ λαμπρότητὸς, οὐχ ἔδει τηνίκαῦϊα λέγειν. ἀχμαῖον. xal 

λαμπρὸν᾽ εἶναι τὸν λόγον" περιέχει γὰρ eredi. ἡ ἀχμὴ 

τὴν «λαμπρότητα, ὥσπερ᾽ οὐδὲ ἀχμαῖον xol σφόδρὸν᾽ ἔδει 
λέγειν" νῦν δὲ περὶ τοιαύτης ἀχμῆς λέγομεν τῆς νμέχρι. 

τούτου “Ἰασϑένηξ" E ἢ τις σύγκειται μὲν ἐξ ὧν xoi ἡ ἁπλῶς 
ἄχμης πρὸς. δὲ τούτοις 'χαὶ ἐξ. 'ἐνμοίας λαμπρύτηταΨ» ὥστε 

μέμικται ἐκεαῦϑα ἡ ἁπλῷς ἀκμὴ καλή )λαμπρότης, Bore. 
φαίη τις ἄν; ἀντίϑεσις. καὶ ταῦτά ἐστι λέγοντάς 'τι- 

γος, ὅτε τὶ χρὴ ̓λέγειν μεμίχϑαι λαμπρότητα ἐνταῦϑα xà 

ἀχμὴν, λόγος γὰρ ἀχμαῖος oux ἂν “γένοιτο δίχα τῶν τῆς 

λαμπρότητος, ἰδίωψι δεῖ δὲ λέγειν ἀγμαηζον͵ ἁπλῶς εἶναι τὸ» 
λόγον, ἐπείπερ à ἀκμαῖος ἐν ἑαυτῷ Ὁ περιέχει. καὶ τὴν λαμ- 
πρότητᾶ. φῆσὶν οὖν, ὅτι οὗ τοῦτο͵ λέγω, OTI Aàpnpórus 
xol ἀκμῇ συνελϑοῦσαι ποιοῦσιν ̓ ἀχμὴν, ἡ γὰρ ἀλμὴ xo) 
αὑτὴν οὐχ ὑφέφτηκεν,, ἀλλ᾽ ἐν, το σφοδρότητος x καὶ λαμ- 
πρότητος χαὶ τραχύτητος σύγκειται: ὥστε οὐχ ἁπλᾶς. δεῖ 20 
λέγειν. éx λαμπρότητος καὶ ἀκμῆς τὴν ἀκμὴν συνεστάναι, 
ἀλλὰ λαμπρὸν ἐν ταὐτῷ xol ᾿ἀχμαῖον εἶναι τὸ, »μέχρυ 
τούτου "da Erie" . λαμπρὸν μὲν. διὰ τὴν. λαιιπρὰν &y- 
voix, ἀκμαῖον. δὲ διὰ τὰς τῆς σφοδρότητος καὶ τραχύ-' 
τητος ἐννοίας, xat τῆς λαμπρότητος τὴν μακροκωλίαν, 2ὅ 
ἐξ ὧν ἡ ἀκμὴ συνέστηκεν, y. “Αντακολουϑοῦσι" 
τουτέστι» ἀντιστρέφουσιν. S. πὸ τῶν κατ᾽ ζνιδρ α" 
τουτέστι τῶν προδοτῶν. 6. Κα. τῶν ἐπ eve poa 
εἰ ydp ἁπλῆ οὖσα. ἡ ἐπαναφορά. Aog ποιεῖ, τῷ λόγῳ, ' 
πολλῷ μᾶλλον διπλῆ. κατὰ συξυχέον γδνομέγη" πὸ γὰρ 50 
μέχρι καὶ μέχρι καὶ ἕως καὶ ἕως κατὰ συξυγίαν τὴν. ἐπα- 
ναφορὰν ἔγει. - - uU 

40 Ald, ᾿ἀλλὰ, éer. GÀ! je, 054 

/ 
v 
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UT ἐπὶ' τὸ ἐξ dere ἐπανιτέον fu λαμπρὰ μὲν &à ταῦτα, XX 
καὶ τὰ àeimd. - v e 

"Ta δ᾽ 3 ἑξῆς δῆλα piv] μέθοδος. χαὶ τὰ λοιπά. 

998 7. Τ᾿ αἷς. συμηλοκαῖρ" τουτέστι τοῖς συμπλεκτικχοῖ; 

5 συνδέσμοις. y. Περιβεβλημένως" àia | UeXoQU γὰρη 
ἀπόδοσις, ὅπερ ἔδιον περιβολῆς. ses ws 

Περὶ πεῤι βολῆς ἐν ταὐτῷ καὶ μἐστότητος. 

Merk τὸν περὶ σαφηνείας λόγον". ὑποϑέμενοι frag] μεγέθουρ εἰπεῖν 

"καὶ ὄγχον͵ xai ἀξιώμοτας τοῦ ἐχ λόγῳ, xai τὰ λοιπά, 

10 7 Ta re γὰρ ἄλλα" nói; * ὅτι ? τὴν τοῦ λόγου à ὑστιό- 

τηταὰ διανίστησιν" ὅτι ̓ἐννοϊὰις ̓ πλεονάξει,, oi ἀσφαλειαν 

τῷ λόγῳ περιποιεῖ τῇ τῶν ποιοτήτων xol τὰ Dori e 2 προσ: 

Pm. £F. Ὅταν ἢ τοι ἔξωϑέν τ" τὸ γὰρ ? ? ψιλῶς 
αὐτὸ λέγειν᾽ τὸ πρᾶγμα καὶ μηδὲν ἔξωθεν ἐφέλκεσϑαὶ 

15 TOUTO τῆς χαϑαρότητος. ἴδιον. ἄρα: τῆς περιβολῆς τὸ τὰ 

, ἔξωϑεν τοῦ. πράγματος. ̓ πολυπραγμονεῖν. γ΄. Γένος εἴ. 
^ δει" τὸ μὲν γὰρ γένος ἐστὶν »0 συκοφάντης“. 4 εἶδος 

δὲ τὸ (τοῦτο δὲ χαὶ - φύσει χίναδος ό τἀνϑραπιόν d Jen", 

ὅ. θΘαυμάξειν᾽ δὲ οὗ zen dv τῷ περὶ εὐκρενείας λήὴ- 

20 γῷ φὴσὶν, ὅτι τὰ κατὰ ἄϑραισιν᾽ καὶ “μερισμὸν καὶ ἀπα- 

οἰϑμήσιν᾽ σχήματα τῷ | μὲν ἐιρέλχεσθαι͵ ἄλλα νοήματα 
'περιβαλλεὶ τὸν λόγον, τῶν δὲ εὐθὺς ἀρχομένου τοῦ λέ- 

γοντος φαίγεσϑαι τοῖς. ἀχούοδυσιν ; ὅτι ἕπεται xol ἄλλο 

14 Ων, δ, 7704 Φ VII. 6 e Sicd. — 2 T. VIL 
Sicel. ἐγνοιῶν. Mon, ad x marg. αἰτιῶν, ^5 ὙΠ]. ες. 4 
Pro.com. p. 507. Sch. min, καινοπρεπὲς σχῆμα, ἐπεὶ Pto 9ry τοῦ 
κεἰφχίνον σχῆμα ἐστε τὸ πανηρὸν καὶ τὸ συκοφάντης καὶ τὰ ὕμοια" 
B γὰρ ἀἰρχίνης εἶδος, τὸ δὲ πονηρὸν xui τὰ λοιπὰ γένος. 5 xoi 
Ald. om., est in Par. T. VII. 6 Ald. Par. T. VIL, κίναιδος, 

| eer, xivadog, 7 T, VIL, v. et Sicel, . 8 T, VIJ. τό. 



BXG4RLEENEEONSTOM., δ46. 
δὰ vogue ἧ, τῆν, εὐκχρίμεναν, Spade cat ὗς. ἰκαλῷᾳ A τὸ δο-. 
κοῦφα "mug" οὐ EQ αἠεῃκἐμρθτιαῦται, eda xps 
τὰ αυχγένειαι. τῆς» χρϑαράχηξρος. ἧς oos τὴν. ̓ἐπιβολὴν 
ἐναντίᾳσις. τῇ δύχριῳδίας μένεταμ" οὗ. yàp. οὕτως͵ ἐστὶ, 

καὶ TUR T. £d. καὶ τὸ σώμα ἐμᾳγτία — si Aot guy- ἅ 

“ηάρχουσιη. ωτ τὸν Mare χε: Ὥμηφρν: παρφιχῳροῦσιζ 

Ὁμήρῳ πῴνεες qo) 9e. ἀρχικὰς Mari y réguaqs. reet 
ἐξ αὐτοῦ, ξὰς ἀρχὰς αἰληρήτες md τὰν σπέρμᾳτᾳ Xv «ὗπρ- 
xAéospv, ̂ ζ΄. Kel 4 περιττῷ Kol pedr er ταῦξῃ τῇ 

περιβολὴ: λέχει ἢ. To λεπτό y* τουτέστι. τὴν. ἐἠτφέλειφῳ 19 

καὶ din ἢ A rug ieri»: ἐμαντία τῇ: σεμψνότηξι- ". . Χάριν 

δὲν δαὶ ἡδονὴν τὴν γλυκῴτηται gan, φόλααν δὲ τὸ τραχὺ 

360, 05:0000V τρὰμηῤὸξιριὰρ ἡ ἡ δᾳταᾳρρᾷ". ἀχόσμητον r ME 
λῴγον. “τὸν τῆς: τραχύκητός quat. a6: δὲ πιϑανὸν οὐχ ἰδές . “ 

λόχανυ. ἐστὶν, (ἀλλ᾽ ἀρετὴ, ἣν ἐργάζονται. ἀφέλειοι καὶ ιἀλή- 4 

ϑειᾳ, χαὶ γλυκύτῃς καὶ ἐπιδίχεμα" . ob: xo. 2v) 9l Ee 

διάϑιετοι, λόγοι, πεῤϑουσεν ἑτοιμάτερον τοὺς- ἀκημοντοξν 
ϑ οὐ αμπρότητε δέ τῆς μὲν γὰρ λαμπρότητος uo», 
χρὰ τὰ χώλα" πῆρ, γοργότητος δὲ τὰ E? πομμαεικᾷς. ἐφ τῸ 5} 
δὴ σμικρότατον" σμικρότατον. γὰρ, 04! * μέγα ἡ eu- 30 - 
ρίνεια χαταμέγυυέαι. περιβολῇ, -ὅπαυ. χὰ χαὶ χαϑαρότης. 
2 Apure ἐναντία περιβολῇ, μέγννται αὐτῇ". ἔστι δὲ xin 7 

αἷὖξ :róprov τε καὶ, τῶν ἄλλων. ἱβίβρωνν ἔλαττον. ἐν J σι 

noi δὴ ly ἐξ ἃ Brie ἐπὶ τὸν τῆς epis λόγον, ; xal τὰ 
"we , ὮΝ * λοιπάς ΒΕ τόνος $8 

δύναται δὲ καὶ αὔξεσϑαι" ἕχαστα γὰρ τῶν 
περϊστατιχῶν ᾿μορίων᾽ εἴτις διὰ: Bélóvoy ἐξερχάξέσϑαι 
— — — 

9 Par. νόσημα, tum T. vH, χαλῶς. τήν. 40. T, VII. Me 
᾿χαὶ τοῦτο μάλιστα τοῦ ἀκριβοῦς ἐπιστήμονος. ἔργον ᾽ 3 τῶν. δοκούμε 
τῶν ἐναντίων εὔκαιρός τε͵ καὶ͵ σύμμετρος. AR ἣν μετὰ “Ὁμήρου Q 

τεχνογράφος τῷ ῥήτορι͵ προςνέμει, 1L T. VII. ιδ. ὅτε xo. . 12 

Par. τὰ om. 43 Ala, i 4i. Par, ὅ, ὦ 44 Bar, “καὶ οὐ μέγας 18 Ald, ἐκεῖνος. | s 
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βούλοιτο πολὺ πότος s ποιεῖ" τῷ ADAC B. "4A3& xol 
ἐπεχειρᾶν' ἀπὸ: μὲν. 'τοῦ 8por6U; ὧϑ᾽ τὸ, ὥσπερ γὰρ oc. 
κίας 16 οἶμαι xai πλοΐου" ἀπὸ δὲ τὸῦ ἐναντίου, xoi γὰρ 

ἄλογον ἂν qv, εἰ μίαν μὲν πάξιν .ἀπώλεσεν xol ἑξῆς: 

, ἀπὸ δὲ τοῦ 18: γένους καὶ τοῦ εἴδους χαὶ τοῦ ὅλου. εἴρης 
ται ἔτι δὲ ἀπὸ τοῦ ὅλου" ἐστὶ "καὶ τοῦτο ἐν τῷ moo; 
Aenrivm QU γὰρ δὲ μὴ χρήματα ἀπόλλυτε *9 μόνον Oxt- 
πτέον, ἀλλ᾽ ei xal δόξων χρηστὴν, περὶ ἧς μᾶλλον σπου- 
détere ἢ. περὶ χρημάτων. ἀπὸ δὲ τοῦ ἴσου, ὡς ἂψ τῷ 

410 χατὰ Μειδίου. 35 εἶτα τὸν μὲν χορευτὴν οὐδ᾽ ὃ πρόσχα- 

λέσας κατὰ τὸν »àuov ἀζήμιος ἔσταν, τὸν δὲ χορηγὸν 

αὐτὸν. οὐδ᾽ 0 συγκόψας παρὰ πάντας τοὺς νόμους οὕτω 

φανερῶς δώσει δίκην: ED Πφοσλήψεις εἰσί" ᾿ιροσλη- 
pag μέν qnot τὰς’ περιβολὰς, δι᾽ ὧν οἷόν τε πολλήν τι»- 

15 ve τοῖς πράγμασιν 3* αὔξησιν περιβάλλειν. πίστεις δὲ 

μᾶλλον αὑτὰς εἰναὶ φησι, didt, τοῖς τοιούτοις τάπαις 2: 

ἐν τῷ δέοντι κεχρημένοι οἱ ῥήτορες πείθουσι τοὺς ᾿ἄχρο- 
μένους" "τῶν δὲ πίστεων αἱ μέν εἰσιν ἄτεχναι, ψόμοι, 
μαρτυρίαι, συνϑῆχαι, doxor, βάσανοε, καὶ ὅσα ἔγγραφα, 

0 αἱ δὲ ἔντεχνοι, "^ τῶν δὲ ἐντέχνων εἴδη τρία, αἱ piv γάρ 
εἰσι λογικαί τὸ καὶ πραχτρλαὶ, αἱ δὲ ἡϑιχὰὶϊ, αἱ δὲ παϑη- 

309 τιχαί. “ογικὴ μὲν οὖν πίστις “ἐστὶ λόγος αὐτοῦ τοῦ 
“πράγμαζξορ, περὶ οὗ ὃ λύγος, 23. τὰᾷ ἀποδείξεις OU — 
ρημάτων ποιούμενος. ?* ηϑικὴ δὲ πίστις ἐστὶ “λόγος “ἀπὸ 

28, τῆς τοῦ. προσώπου ποιότητος τὴν πίστρ»ν παρεχόμενος. 

. 48 Ald. olalag. οἶμαι καὶ πλείου. — Ol. II. p. 21. 17i | 

Lept. p. 481. 18 rov Ald. om., est in Par. - 19 Ald. ἂἀπόϊ- 

λυται. Par. ἀπόλλυτε, ut Dem. p. 4535. 20.p. 532. — 'T. VII. λα. 

21 T. VIL. Af. πράγμασι τὴν ovt. 22 τόποις T. VII. post χε- 

χρημένοι ponit. . 725 7T. VII. λόγος ἐστὶ, Mon. αὑτοῦ τοῦ πρ. 

ὅτερὶ οὗ ó λόγος om. 24 T. VII. nserit :. ἐπιχείρημα δέ ἐστι 

λόγος πρὸς πόστιν τοῦ ὑποκειμένου ζητήματος παραλαμβανόμενος. 
ι ] 
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παϑηξική, i; ̓ λόγος sig: ἥϑος; 39 ὅπερ ὁ᾽ λέγων βούλε: 

ται, χὸν ἀχροατὴν ἐχερέπων καὶ ἄνευ τῆς τῶν πραγμά- 

τῶν ἀποδείξεως, . olov - ὀργὴν, φϑόνον ; ἔλεον, εὔνοιαν. 
δ΄, ̓ Αλλὰ καὶ τὰ ἐκβάντα ἄν" ἐν τῷ περὶ τοῦ στε- 
φάνου χεῖται τὸ ἐπιχείρημα, οἷον", ,ἄἀρα οἴεσϑε, ?9 ὅτι νῦν S 
μέν ἐστι στῆναι χαὶ συνελθεῖν καὶ ἀναπνεῦσαι; πολλὰ μία 
ἡμέρα καὶ δύο καὶ τρεῖς ἔδοσαν ?? τῶν εἰς σωτηρίαν. τῇ 

πόλει. Ort δὲ οὐκ ἄξιον εἰπεῖν ὧν ?9 γε μηδὲ πεῖραν 
ἔδωχο᾽ ϑεοῦ τινος εὔνοια“.33 ἐ Τὸ δὲ ἑξῆς συνῆ- 

hrau* 39 τὸ ἐνταῦϑ᾽ 31 ἐγίνοντο οἱ ὃ ὅρκοι» '€. χαὶ τὸ 10 
δι'ὲ ἐπιχρίσεω 3 τουτέστι σεμνὸν τὸν λόγον᾽ ἐποίησε" 
σεμνότητος γὰρ ἡ ἐπίκρισις., 

«Αέξις δὲ xa9*. ξαντὴν ἰδία περιβολῆς, | xol τὰ λοιπά. 

Ἐκ παραλλήλου" τουτέστιν ἐχ διπλασιασμοῦ “ 
ταύτην δὲ τὴν μέϑοδον ὃ Τιβέριος ἐν τοῖς σχήμασι τῆς 18 
λέξεως τίϑησι λέγων, *' ὅτι ἐπιμονή ἔστιν, ὅταν πλείω 

τις 3: ῥήματα ἀλλήλοις ἐπιβαλλῃ" ὡς ἐν τῷ ὑπὲρ “Φορμί- 
ωνος ὃ δΔημοσϑένης :9 ἄγεις, ἐ ἐλαύνεις, διώκεις, συχοφαν- | 

Tele", xol παρὰ TO dh σχίνῃ, * ηὔρχον αἰτεῖ, νόμον αἰτεῖ ^ 

δημοχρατίαν αἰτεῖ“. p. Τό γ᾽ ἡμῖν δοκοῦν" καὶ τί 20. 
εἴρηκεν ; ὅτι περιβολῆς ἴδιαι λέξεις οὐχ εἰσὶ χατὰ γε ἐμέ. 
γ. Ταῖς γὰρ ἐπεμον αἷς" ἐπὶ μὲν “γὰρ τῶν ἐνδόξων 
πραγμάτων" ἐπιμένομεν, ἀπὸ ὃ δὲ τῶν αἰσχρῶν ταχὺ 
ἁπαλλαττόμεϑα. 9. Οὐ φαῦλον συγχωρῆσαι" ' τοῦς 

25 Ald, πάνγτας., Par. πάϑος, 26 p. 295. 27 ; d. 
ἔδωσαν, 28 T. VII. 40. à & ys. 29 —T. VII. ἔννοια, καὶ τὸ 

προβάλλεσϑαι [ Par. 2916. τῷ προβαλέσθαι] τὴν πόλιν ταύτην τὴν 

συμμαχίαν, καὶ σύ 78 κατηγορεῖς, 80 Par, ἐπισυνῆπταις . 81 

Par, ἐνταῦϑα. ᾿ eo 7 . 

1 p. 54. ed, Boiss, — Est T, VII. us. | 2 r:c Ald. om., 
recepi ez Par. T. VII. et Tiberio. ^ 3 p. 960, |. ἃ p. 588. 
Heisk, δ. Ald, et Par, ἐπὶ, scrz ἀπό, | 

FoU 
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τέστιν aix Grüne. ,é- Ilosirov μὲν ὦ 4 Θιηγοῖου! 
τοιοῦτον χαὶ. τὸ τοῦ ϑεολόχοὺ — μὲν &losk; ttagay- 

γελιχὰς. δυνάμεις καὶ avogyíetg. «6. Kok E23 e 

' v0 50g9*. Ott: λαιιβάψει τὸ μὴ ὃν ὡς Oye (. MÀ. 

b ovv o y: ᾳλαγιᾳσμῴώᾳ" ἐνταῦϑα τὸ σχῆμα cay χω. 

. λὼν τοῆτων, πλαγιασμὸν. χαῤαῖι, 8 ἐμ δὲ τῷ περὶ σχημά- 
τῶν γορχῴτῃτος ἐπιτρέχον αὐτὸ ὁνομαξει" ποῦτρ δὲ 5 ἐπε 

δρομὴν Οὐλπιανός quoav.S.1? ἐπεὶ svO vg ἐν ταῦϑα' 
τὸ "1 μὲν yoQ κῶλον διὰ λέξεων χαιμῶν ἐξενεχά iy χαϑ- 

40 egov ἐστιν. ἡ. δὲ ἔνγφια yévog εἴδει" 3- περιλάβοῦσα Ls 
ϑθέβληπαι: φανεχὸν μὲν γὰρ, 7. συμφορὰ, εἰδικὸν «δὲ 3, πα- 

| Qa τῶν εῬόμων ἀτιμία, ἣν ὑπεῖχε διὰ τὴν ἀφτραξείαν "ὁ 
“ΣαψυίωνΣ καὶ ἄλλως, ὅτι χατ᾽ αὔξησιν εἴρηται περιβ)η- 

τιχόν ἐστι κατ᾿ “εὔνοιαν "fov γὰρ ἀτὶμίαν᾽ αὔξων συμφο- 
45 ρὰν ἐκάλεαεν. 9. Τῶν δὲ ἄλλων (és vy: ἢ μὲν λαμ. 

-— φρότης οὐχ ἁρμόττει" διότι παρά’ τοῖς ἰδιώταις; οὐχ. oio) 
τὸ ἔνδοξα πράγματα γίνεσϑαι , αλλ᾽ αὐδὲ 7 τραχύτης, 

διότι uera, μειζόνων πρρσώπῳψ᾽ οὐχ ἂν χρῴαφιτο χατα- 

φορᾷ ἰδιώτῃς.. διὰ δὲ τὰ αὐτὰ: οὐδὲ ἡ ἀχμῇ ὡς dx vo- 

20 zov συγκειμένη, i. 'Eni φορᾷ»: τουτέστι. χατζαδρομῆν. 
“α. Οὐ, μή. οὐδὲ. ἐνταῦϑα' ᾿χαὶ 15 γάρ, ἐν, τοῖς diue- 

σίοις ἀγῶσι, τῷ μὲν σεμνότητι, 16, τσπρνιώτερον χρησύμεϑα, 

διότι οὐ πολλαχοῦ fov. λόχου περὶ ϑείων ἢ μξερώρων j 
—M— 

1 

enn d 

6 pro cor. init, 7 LY. ud. et ». — Mon.  praefigit ot 

᾿μεΐωσαι, quod Par. 2916. 2977. om. δ T. VII. καλεῖ nioy. 

9 Par. δ᾽, .10 T. VIL. φησι", Aor οὖν καὶ ιἐντεῦβεν, ὅτι μί- 

'γνυται ἀλλήλοις τὰ ἱυχήματα. EE! Ven. τὰ “δὲ κέχρηται συμφορῇ 

'που ἐστὶ χαϑαρὸν πλὴν τοῦ κῴλου. , t 42 ἐξενεχ Qv Ald. Par. om., 

recepi ex Ven., Mon. Par. 2916, 2977. ̓ ἐνεχϑέν. 48 Mon. εἰδη. 
Ven. γένος. εἴδη δὲ, tum Ald. Par. πὲριβαλοῦσα. 7T. Mr npe 

λαβοῦσα. 14 T. VII. ἀστρατίαν Ó Στράτων, recte 'Σαννίων vid, 

or. in Mid. p. 535. —Sqq. ahsunt a T. VIL. ^ — 16, T, VIL 
16 τῇ μὲν σεμνότητι T. Vin. om, -, pg 

Pu 

! . f 
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ἐνδόξων. πραχβιάνων. δ' ῥἠτωψεδιαλέξεται, ἀλλ᾽ ἐπὶ Doy 
στον" ταῖο δ᾽ δ αὖ, 1T υἐποτεμηφεκαίρ. τῶν ἰδεῶν οὐκ ἐπὶ τὸ 
πολὺ '? χρηστέον διὰ: τὸ πὴ "Δίων τρόχὺ" καὶ iade 

to? &9. Jéygrrag φαίνεσθαι TO' 1906 oxÀngóv yere «eps 

λαπεχθήριον. τό 7e τοιοῦτον jov μὴν" οὐδὲ τῇ ὠκμῆ veo ἢ 

γάσει διὰ ταῦτα" κοινωνεῖ γὰρ, Gg ἔχνωμεν, τραχύτητι 

χαὶ σφοδρότητι κἀτὰ τὰς ἐνψοίάς: διὸ. "δὴ πάντων μαλι-" 
στα τὴν περιβολὴν ἤγάπησεν ὃ δήτωρ; ὡς μέγεθός T8 
περιποιοῦσαν τῷ λόγῳ καὶ τῶν ὁμοειδῶν ἀποιρεύγουσαν 

τὸ δύσχρηστον. m | mE 
JA * ] . E "REI - . . [2 i 

Ld 

E ὅϑεν ἐξέβημεν πάλιν étayyréeR ἐπὶ τὼ σχήματα τῆς περιβοϊῆρ,, 

. j καὶ τὰ λοιπά. S E 

Τὸ. ἐπιτρέχον' ἐπιτρέχον piv χαλεῖται τὸν 1o σχῇ [Pm 
μα διὰ τὸ" τὰς ἐννοίας ἔχειν ὥσπερ ἐν δρόμῳ ἡρτημένας 
ἀλγήλων" ἐκ τοῦ. παρᾳσυναπτιχοῦ δὲ, ἐπειδὴ εὐθὺς τῇ 168 
πρώτῃ πρότάσει᾽ συνῆπται ἡ αἰτία. τοῦτο 13 δὲ τὸ ἐπι- 
τρέχον καὶ κατ᾽ pm xaAsitwL, G7. ἐκνρίας μετα- 
πηδῶν εἰς. ἔννοιαν * οἷον,232 aAA. ἐφ᾽ “Ἑλλήσποντον οἴγὲξ | 

ται, πρότερον ἧκεν ἐπ᾿ ᾿άμβρακίαν, Μεγάροις ἐπεθούλευσε,, 
πρώην". β. Ἐπειδὴ yàg?! ἐκκλησί α' ὡρισμέναϊ 14 30 
ἧσαν ἐχκλησίαι κατὰ πρυταύείαν ἑκάστην, τέσσαρες . ̓δέχά 400 

δὲ οὐσῶν AOmnvyow. φυλῶν ἐπρυτάγευύον᾽ ot μὲν πρῶται 
λαχοῦσαι φυλαὶ τέσσαξες evo, 25 τριάκοντα ἕξ ἡ ἡμέρας, 
αἱ δὲ λοιπαὶ ἐξ ἀνὰ τριάκοντα πέντε" μέτα oü⸗ τὰς. ὡρι-: 
σμένας τοῦ δήμου" “συνόδους ἐν. ταῖς ἐκκλῃσίαις. εἴ τι ἀνὰγ-, 25 
καῖον ἐμπέσοι. earum. περὶ οὗ τὸν δῆμον ἐχρὴν συνεληι 
ϑόντα UN σύγκλητος Ayéveto, ἐκαδησία" προκαταχες. 

17) ATA, "PAR, "ἥν, T; VIT. αὖ." "Ug dé VII. ἐπὶ πολύ, ". 1 
Par. 2977; b. ἦϑος gai». τοῦ λὲν: 7 $0 T.VIL»s τὸ om. " 520 
iovto δὲ — ᾿ἐπεβούλευσε' T. ὙΠ: ad 'vérbum nón habit. 22 , 
Phil. IIT. p. 118. 23 ἡ Ald om., est ih Par. ' (24 Ven; ὧν. 
jdp. β6 Mon, ὁ ἀπὸ h. 1. οἱ paallb' post, -^ δ τς (P 
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χοῆσϑοι οὖν ἐστι τὸ ἤδη 35 τὰρ' ὡρισμένα ἐκχλησίας παρ- 
ἐληλυϑέναι. y». Ὥσπερ ἐν στροφῇ" στροφὴ 37 καὶ 
ἀντίστροφος καὶ ἐπῳδὸς ἀυστήματὰ μέτρων ἐστὲν ἐν λυρι- 
xeig ποιήμασιν" ἢ uiv, οὖν στροφή ἐστιν " πρώτῃ τιϑε- 

5 μένη ἠερίοδος ἐκ δύο ἢ πλειόνων “χώλων, ὁμοέων ἢ ἀνο- 
μοίων συγχειμένη, ὡς παρὰ Aixpii ?* ἜΝ 

ἡμΜῶσ᾽. ἄγε, Καλλιόπα, ϑύγατερ Διὸς 
o. ἐφατῶν ἐπέων" ἐπὶ δ᾽. ἱερὸν 39 
Turo καὶ χαρίεντα τίϑει χορόν . . 

40 αὕτη γὰρ ἡ στροφὴ ἐκ τριῶν ἐστε χώλων δακτυλεχῶν ἰσο- 
^. μέτρων συγχειμένη" ἐξ ἀνομοίων δὲ, ὡς τόδε" 

Meg' ἄγε, Ἰμῶσα Mysia weAuuusiécg39 — . ιν 

Αἰὲν, ἄειδε μέλος γνεοχμὸν, . , 

Ait 31 παρϑένοις ἀείδεν. 

45 ἀντίστροφος "" δέ ἐστιν ἡ μετὰ τὴν πρώτην στροφὴν τεϑεμὲ. 
γηπερίοδος, ἴση καὶ ὁμοία τῇ πρὸ αὑτῆς στροφῇ κατά τε τὸ 

πλῆϑος καὶ τὸ μέγεϑος τῶν χωλων᾽ :33 ἐπῳδὸς δέ ἐστε τρίτη πε- 

4’ 

26 Ald. εὔδη. 47 T. VII. νϑ. 28 Par, 2916, ᾿4λκιμᾶνι, 

29 Ald. δι΄. ἐμόν. T. VII. δ᾽ ἱερόν. Welcher. in Àlcm. Fragm, 
mr. 4, ex Hephaest. p. 22. recepit ἵμερον. ὅ0. Fr. I. apud 

Welck, Ald. πολυμελὲς ἀεὶ δὲ μέλος. Mon. Par. 3916, πολυμεὶές, 

Ven. πολυῤμελὲς, tum Par.2918. ἀεὶν ἄειδε, T. VII. αἱὲν ἄειδε, 

conjunii πολυμμελὲς αἰὲν, ut Il. N. 22. ἄφϑιτα oisi, — Fortasse 

autem scribendum: καινὸν ἄείδε μέλος, vtoy. etc, — 81 Ald. &g- 
νος za [Par. ἄρχε] παρϑένοις. . Mon. ἄρχε πάρ σ᾽ ἔνοις. Par. 2916, 

γεωχμὸν: ἄρχ᾽ ἐπ᾽ ἀρσένοις. Par. 2977. ἄρχ᾽ ἐπ᾽ ἄρσενας. In 

᾿ς ultimis vv. omnes consentiunt: καὶ ἄειδε, scripsi ἀείδεν. 52 

T.VIL ἀντιστροφή, . 83 T. VI. add.: ὅσων γὰρ κώλων ἧ στρο. 
φὴ, τοσούτὼν καὶ ἢ ἀντίστροφὸς. ἀρνϑμῷ γὰρ κοιψὼωνοῦσιν ἀλλήλαις 

xoà μέτρῳ, μόνῃ δὲ διαφέρουσι͵ τῇ τάξει [ Ven. ὅσων ε-- τὴ τάξει 

ει 9.5.1. "Ὠνομάσϑησαν᾽ δὲ οὕτω διὰ τὸ τοὺς χοροὺς στρεφομένους 

a0 ἀντιχοφβύοντας ἀλλήλοις περὶ τοὺς χοροὺς ἢ τοὺς βωμοὺς ἢ $j τοὺς 

ναοὺς ἢ τὰς ὀρχήστρας ἄδειν τὰ τοιάδε μέλη, τὴν δὲ οὐραχγίαν (Mon. 

οὐρανίων) xal τὴν τῶν πλανητῶν κίνησιν ἐναντίαν οὖσαν ἀπομιμου- 

Φ 
J 
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elodoc εῇ στροιρῇ ἢ καὶ ἀντιστρόφῳ ἐπιλεγομένη, ἀνόμοιος τῷ 
πληϑερκαὶ μεγέϑιει. τῶν πώλων συκαμρφοτέραιρ. 34 ἥδετο δὲ 
ἱσταμένων τῶν χρρῶν, ἐν 35 ἐκείναις γὰρ ἐκενοῦντο. 3. Καὶ 
αἱ παρισώσεις" E παρίσωσις χένεται κατ᾽ ἀρχὴν xal 
τέλος" κατ΄ ἀρχὴν uiv εἷον προσήκει προϑύμωρ" 0 καὶ δ 

ὁμοιόπρχτον λέγεται". «gra. δὲ τὸ τέλος, οἷον ἐϑέλειν 

ἀχούειν, Q. ἐστιν ὁμοιοτέλεντον. & Κατὰ ἄρσιν καὶ 

ϑέαιν" ἄρσις xal ϑέσις 36 χυρίως μὲν ὀνομάξεται πα- 
θὰ 37 τοῖς. :μουσιχοῖς ἐπὶ τῶν τοῦ ποδὸς χῤουμάτων ἄνω 
ἢ κάτω τὴν ὁρμὴν λαμβάνοντος. 38 παρὰ δὲ roig? ῥή- 10 . 
τορσι τὸ κατὰ ἀπόφασιν χαὶ κατάφασιν σημαίνει. ^? 
c. Καὶ ἐν. τῷ περὶ καϑαραῦ λόγου" ^i εἶπε γὰρ 
iv τῷ περὶ. σχημάτὼν καϑαρότητος, ὅτι δεῖ xara ^? βρας 
χέα τὰς ἐννοίας ἀναπαύειν ἐφ᾽ ἑαυτῶν περιγραφομένας, 
xal ὅτι. πᾶν ὅπερ ἀπήλλαχται περιβολῆς σχῆμα χαϑαρὸν 15 

ποιεῖ τὸν. λόγον. : 

JIsgi ἐπιμελείας καὶ κάλλους. | 

Mai τὸν περὶ σαφηνείας τε καὶ ἀξιώματός τοῦ κατὰ μέγεθος 

λόγον, καὶ τὰ λοιπά, 

4 γλευκὴς, τουτέστιν I ἀηδὴς, ἄμοιρος ἡδονῆς, 20 
ἄχαρις," μεταφορικῶς ἀπὸ ? τοῦ γλεύχους. f. Τὸ ἀμε- 

μέγους ἐν ῥυϑμῷ. ἐπῳδόὸς δὲ ἐστι περίσϑος τρίτη Ven. τρίτη om.) ἐν 
τριάδι τῇ στρ. 5347. VII. ἢ συναμφοτέροιξ, tum ΑἸ4.ἤδετος. 35 T.VII. 
καὶ ταύτῃ τὸ — τῆς γῆς ἀπομιμουμένων, [Par. 2977. ἄπομι- 
μουμένον. 36 T. VII. 58. add. ὡς καὶ ̓ ἀνωτέρω εἴρηται. 57) 
Mon. περί. " : 88 Mon. λαμβάνω. Ven, λαμβανόντων, 89: ΄ 
T. VII. τῷ ῥήτορι, to 40 Ald. σημαίνειν, 44 Mon. et Ven. 
haec om, Sunt in Par. 2916. 2977; et Sicel. 42 Ald. Par. 
2916. 2977, Sic. καΐὰ Ῥανδ τά, 

1 T. VIL à. et f. ̂  etSicel. Ven. po δὲ τῷ δήτορι τὸ κατὰ 
ἀπόφασιν onplilba y: εὔτερ μὴ ἀγλευκὴς γενήσεσϑαι μέλλοι. "Ayagie 
κἀδ. xcu. . 2 T.VII. Sicel. add, xoi ἀκόσμηῖο. δὅ T.VH. 

ον - 
. iN , 
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A ἐς" εἶπε : γὰρ, ὅτι 7 ἡ ἄῤῥοδηιμος ^il ἀναχόλουϑδος δυγϑή: 
ku ἁρμόττει σφοδϑρόϊὴνὶ 5! χαὶ; ̓ εραχύξηξλ"" καλῶς δὲ εἶπε 

. kat& τὴν σύνταξιν" τῷ μὲν γὰρ M75 2 πϑολιχῶς ἐναν: 

«ίον τὸ. εὐτελὲς, τῷ δὲ πάλλει κατὰ μόνην. τὴν σύνταξιν 

δ T£ χαὶ σύνϑεσιν. y. KaXXog tóívvy* ὥσπερ in) 

τῶν σωμάτων ὑρῶμεν τὰ ph) ditov τῇ φύσει καλὰ, τὰ 
δὲ τὴ ἐπιμελείᾳ xo τῷ φαινδμένῳ, οὕτω 9 xol ἐπὶ τῶν 

λόγων ol “μὲν ἐκ σὺμβξτρίας ἴ τινὸς ἔγοὺσε τὸ κάλλος, οἱ δὲ 

ἐξ ἐπιμελείας" ὅϑεν xoi ἐπὶ τοῦ χομμωτικοῦ ? ἔννοιαν xci 
$0 μέϑοδον οὐχ εὑρίσκομεν" “περὶ γὰρ τὴν λέξιν ἘΖδὲ τὴν δλην 

ὑπόσξασιν, ὡς fo ἐπιπολάζον τῷ σωμὰτὶ" xu τῆς δλῆς 

᾿ ἐπιφάνείας, ἁπτόμενον" “τὸ. γὰρ᾽ ἀληϑανὸμ᾽ Igubriiriu τοῦ 

βάϑιους. καὶ "τὴν "πλείστην δὺναμὶν ἔχεν xeol ve τὴν 
. μιξὴν τῶν ἐδεῶν᾽ xb τὴν ἔννοιαν αὐτὴν xoi τὴν μέϑοδον, 
Y5 δ᾿ Καχλος ἐδτίν" οὕτω τινὲς ὡρίσαντο, τὸ ἐν δώματι 

ἀληϑινὸν xaAAog * συμμετρία ὁμοιομερῶν᾽ LER A 
χῶν μετά τινος εὐχροίας, διὰ παντὸς τον σῳ aros our 

κούσης. ὕϑεν καὶ 13 τὸν ὅρον τοῦτον O τεχφιχὸς εἰς τὸ 

τοῦ 4 
LI 

Sic. τὸ γὰρ γλεῦκος πολλὴν E ἔχον τὴν ̓ γλυκύτητα δοκεῖ χαρίεν εἶναι 

τηῤὸς τὴν πύσιν: ".' 4 Moi: ἄρυϑμος." 5: Sic. τραχύτητι χαὶ 

ὀφόδῥότὴτι; * 46 τὲ T. VII. Sic: orm.; tum T, VII. καὶ τὴν ot 

7 T.VII. Sic. κάλλους λέγει γὺν ov [δῖος ὃ] τοῦ ἀληζμνοῦ χαὶ yr 

ο»ομένου κατὰ κρᾶσιν καὶ, μέξιν τῶν ἰδεῶν, καὶ τοῦ , gauopivo 

καὶ. ικομματικοῦ , xad unto ἐπί... 8 T. VIL. ic. τὸν. αὐτὸν 

δή: που [Par. 2977... δὴ om.)] reno». | T. vil. Sic. 

χρμματικοῦ μέϑοδον ee d. 10 Sic. ὥσπερ 41 T. VII, Sic, 

περὶ, τὸ «τὴν ἔννοχαν καὶ μέϑρδον., Tum Par. 2977. Sicel. addit: 

'τοῦτο 7ὰρ κυρίως ἂν. εἴη λόγου. κάλλος 10 γινόμενον ἐκ τῶν ποιοίνν 

των τὰς ἰδέας αὐτοῦ πάσας, οἷον ἐγνοιῶν ad λέξεων xai τῶν 

Agni»: [Men. Par, 2916. haec. om. k.o-5 a r gre λαβὼν" 

μετήν ext 10» ὅρον καὶ ἐπὶ τοῦτο τὸ κάλλος. τὸ περὶ ταῖς λόγους n 

νόμενον, OU κομμᾳτικὸν, ἀλλ᾽ ἀληϑινὸν. Lips. P ἀναλογῶ xou- 

ματικόν). ’ “᾿ , 
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τοῦ λόγου κάλλος μετήνεγχεν. ἑ. .4AÀ GO μὴ χύδην" 13 
ἀναρμόστως καὶ συγχεχυμένως" ὅπερ πάσχουσιν ἔνιοι f* 
τῶν φύσει μὲν ὀξυτέρᾳ 15 χεχρημένων, ἥκιστα δὲ τοῖς 
ἐπιστημονικοῖς λόγοις ποδηγετῆσαι τὴν φύσιν ἐξισχυόν- 

των. ς. Toi 4voíov ἐρωτικοῦ" ἐν γὰρ. τῷ περὶ 5 

ἔρωτος Πλάτων ἄλλους τε χαὶ τὸν “υσίαν εἰσάγει διεξι-- 

όντας περὶ τοῦ ἔρωτος. τὸ δὲ ἀποτετορνεῦσϑαι, ἀντὶ τοῦ 

κατεσχευάσϑαι καὶ εἰς χάλλος ἀπεξέσϑαι μεταφορικῶς 
ἀπὸ τῆς τορείας. ϑ'. 4ναβεβλή σϑ' a πρὸς γὰρ τῷ τέ- 40} 
λεν τοῦ δευτέρου βιβλίου περὶ χαραχτήρων τῶν ῥητόρων 10 

διδάξει. ἡ. Ἔξωθεν χομμωτικόρ᾽ ἰστέον ὡς 16 τοῦτο 
διαβάλλοντες 06 χριτιχοὶ 17 ὡς πλεονάξον ἐν τῷ λόγῳ τοῦ 

ϑεολόγου πορνικὸν εἰρήκασιν, ὡς αὐτὸς ἐκεῖνος ἐν τῳ. 
συντακτηρίῳ φησίν" οὐδὲ τῶν. πορνιχῶν, ὡς τις ἔφη 

διασύρων ἡμᾶς τῶν πόῤνων καὶ λόγον xol τρόπον. τὸ δὲ 15 
ἐπισημαίνεσθαι ἀντὶ τοῦ ἐπαινεῖν xol χροτεῖν. — 
«ἕξις τοίνυν καλὴ πᾶσα ἥπερ καὶ καϑαρά" oi γὰρ τραχεῖαι xal 

τροπικαὶ, καὶ và λοιπά, , PE 

᾿Ἐναργεῖς μέν" ἀντὶ τοῦ σημαντικώτεραι" τὸ δὲ 
δλλο tV ̓ἔφη, ἀντὶ τοῦ καὶ ὄγκον ἔχουσαι χαὶ δίαρμα καὶ 20 

ὕψος, ὡς ἐν τῷ περὶ λέξεως χαϑαρότητος ἔφη. β. “Ὡς 

ἐν τοιούτῳ καλλει" τῷ χομμὼτιχῷ δηλαδή. γί. 4 

λὰ τὴν μὲν «itíav* ᾿Ισοχράτους 58 μαϑητὴν εἶναι 
λέγουσιν ᾿Δνδροτίωνα, καὶ ἦν, &g φησιν ὃ ῥήτωρ, *ꝰꝰ τε- 
χνίτης τοῦ λέγειν" ἐπετήδευσεν οὖν ὁ Δημοσϑένης κεκαλ- 25 

λωπισμένον ἐργάσασϑαι 20 τὸν xot “Ἀνδροτίωνος, ἀντι» 
φιλοτιμούμενος πρὸς ᾿Ισοκρατικὸν ?* δήτορα παρίσοι 

13 Haec sunt apud Sicel. '14 Sicel. ἔνι, 15 Ald, 

ὀξυτέειᾳ, | 46 GgPar.om. ^ 47 Par. αἱρητικοί, — v. 14 ÁAld.owf- — 

ταρκτηρίῳ. v. 15. διασόρων. v. 17, τραχεῖναι. 18 T. VIL. x8— x5. 

19 ῥήτωρ Mon. om. — Dem. c. Androt, p.594. 20 Par.2977. 

ποιῆσαι. "Mom. ἐρήσεσϑαι. Par. 2916. ἐργάσασϑαι. 21 Ald, 
Par. ̓ Ισοκράτην. T, VII. ᾿Ιπονρατικόν. | ' 

Rhetor. V. ; 33 

{ 
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χρώμενον ?? κατὰ ζῆλον τοῦ διδασκάλου. 43. δ΄, Δ εακύ- 

niet μὲν οὖν" ἡ μὲν παρίσωσις οὕτως ἂν γένοιτο."" 

τὸ μὲν γὰρ πολλὰ 35 ἀπολωλεκέναι κατὰ τὸν πόλεμον τῆς 

ἡμετέρας 37 ἀμελείας ἂν τις ϑείη, τὸ δὲ μὴ πάλαι τοῦτο 

B πέπονθέναι τῆς map ἐκείνων εὐνοίας εὐεργέτημα 28 

ϑείη" πάρισον γὰρ τὸ μὲν ἀπολωλεκέναι, τῷ ᾿πεπονϑέναι' 

τὸ δὲ ϑείη τῷ ϑείη" qr δὲ ἐπεμβολὴ διέκοψε τὴν παρίσω- 

σιν. & Ἐπιβουλὴ τοῦ λόγου" πανταχοῦ ὃ τεχνογρά- 

φος ἐπιβεβουλευμένον καλεῖ λόγον τὸν τῷ ἐπιτετηδευμένῳ 

10 χάλλει χεχρημένον" v0 γαρ ἴοι διόλου χεχρῆσϑαι ταῖς 3 

παρισώσεσιν ἐχπρεπῇ μὲν, ov μὴν πιϑανὸν jtoisi τὸν }0- 

γον. oU γὰρ οὕτω πείϑονταν οἱ δικασταὶ τῷ ἐπιτηδεύοντι 

χαλλωπίξειν τὸν λόγον καὶ τεχνίτῃ τοῦ λέχειν, ὡς τῷ 

χατὰ φύσιν λέγοντι" ΑΙ οργίας * ὁ μὲν οὖν καὶ ΠΠΙῶλος σφο- 
48 δρα τοῦ κάλλους πεφροντικότες παντοδαπὼν παρεδώσεων 

πληροῦσι τοὺς λόγους, ᾿Ισοχράτης δὲ ἐπ᾽ ἔλαττον, ὁ δ᾽ 
αὖ Δημοσθένης ὡς σὴ ὀδρότερος 31 χεχνίτης φεύγει * 
χρῆσϑαι. ταῦταις προσχόρως. 32. κε΄, Ἐπεὶ xai t0 

ἂν 

22 T. VII. ἐπιχρώμενον. 25 T. VII. add, ταῦτα καὶ Μὲ 

γανδρὺς φησι διαιρῶν τὸν κατ᾽ ᾿Ὡνδροτίωνος [xoi et φησὶ Mon. om.]. 

24 Litt. Ó— c. habet Sicel, et T. VII. 25 T. VII. Sicel. γέ: 

γοιτο.  Àld. Par. ἐγένετο. 26 πολλὰ ex T. VII, Sic, recepi, 
est Dem. OLI. p. 12. 27 T, VIL ὑμετέρας. 18 Sicel. &- 
εργέτημ᾽ ἂν ἐγὰ ϑείην, ut Dem. , Tum T. VIL Sic. pergit: αὔτ 
ἐστὶν ἢ παρίσωσις, 5j δ᾽ ἐπεμβολὴ [Mon. ἐπιβολὴ] avra. σπτεφηνίναι 

τό τινα ὑμῖν συμμαχίαν τούτοιν ἀντίῤῥοπον, ἂν βουλώμεθα χρήσα- 
σϑαι. Par. 2916, 2977, add.: Τὸ γὰρ ἀπολωλεκέναι καὶ — 

ναι xol πεφηνέναι xoi τὰ Aoytà πάρισά ἐστι Tavra" ἔστε πάρισα 

καὶ τὸ ϑείην καὶ ϑείην, — Τὸ κλέμμα καὶ δωροδόκημα, τὸ μα καὶ 

μα ἐστὸν ἢ παρίσωσις. 29 T. VII. Sic. ταῖς xat? ἀρχὴ» ἢ τέλος 

τῶν κώλων κεχρῆσθϑαν παρ. 30 T.VII. Sic. διόπερ I'ooy. μὲν 

xol Πῶλος (Ald. Παῦλος. Cfr. Spengel. συναγ. tty». p. 87. 

$1 T. VIL. Sicel. σφόδρα. 52 Sic. et Ven: διαχόρως. Sch. min. 

(. ἀναλλάττει δὲ τὰς συλλαβάς" καταλήξεων τῶν ἐπὶ τέλους 

΄ 
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ταῦτα" ἡ. παρίσωσις ἐνταῦϑα "3. οὕτως ἂν γένοιτο" 
ταῦτα ἐμοῦ τότε γράψαντος xoi τὸ τῇ πόλειγσυμφέρον, 

οὐ τὸ Φιλίππῳ ?* ζητοῦντος. C. Ὃ δ᾽ ᾿Ισοχράτης" 

ὡς ̓ " οὐ πρὸς ἀγῶνα ἀλλὰ πρὸς ἐπίδειξιν γράφων λό- 
γους, 55 καὶ ἀντισοφιστεύων «“Δυσίᾳ καὶ γοργιάξων. di 5 
ὅλων ἴσοις". ἕχαστομ γὰρ τῶν τριῶν χώλων "7 συλλα- 
βῶν ἐστὶν ἐννέα" τὸ μὲν πρῶτον ἄχρι τοῦ διδόμενα" τὸ 
δὲ δεύτερον ἄχρε τοῦ εἶναι" τὸ δὲ τρίτον ἄχρι τοῦ ἀπο- 
δοῦναι. ϑ΄. Σ εδὸν γὰρ οὐδ᾽ ὅλως" πῶς γὰρ O μὴ 
παϑαινόμενος ,39 ἀλλ᾽ οἴχοι σοιριστεύων καὶ διδάσχων 10 
ῥητορικὴν. καὶ τὸν ix τῆς ἀκοῆς ϑηρώμενος énguvov 

χρήσαιτ᾽ ἂν τῇ ἀποστροφῇ» ! 
1 — | ! 

Al τε οὖν παρισώσεις καλλωπίζουσιν, καὶ τὰ λοιπά, 

Εἰ δ᾽ ἔχει τι καὶ ἐναργϑβίας" 0 Τιβέριός φησιν, ἢ 
ὅτε ἐνάργεια γίνεται κατὰ μὲν ἔννοιαν, ὅταν μὴ μόνον 18 

ἑναλλαγήν φησι. Ἔπιβουλή' ὑᾳδιουργία. ᾿Ἐπηγγελκότα' ἄλ- 

λά εἰσι παρισώσεις εἷς τὴν ἀρχὴν, καὶ ἄλλα εἷς τὸ τέλος. Κεκως-͵ 

λυκότα" ὅρα πῶς νῦν ἐν τῷ τέλει πᾶσαι oi συλλαβαὶ oi παρι-» 

covco, κεῖνται. Τὸ ζητοῦντος καὶ γράψαντος πάρισά εἶσιν. 

1014. : Σημείωσαι, ὅτι ἐν ἑκατέροις τοῖς ῥητοῖς αἷ παρισοῦσαν OvÀ- 

λαβαὶ ἐνηλλαγμένως κεῖνται, καὶ οὗ κατὰ τὸ τέλος τῶν κώλων πᾶσαι, ' 
ἀλλ᾽ αἱ μὲν αὐτῶν κατὰ τὸ τέλος, αἷ δὲ κατὰ τὸ μέσον. — Ἀλ.4}1- 

cio ex Sie, et T. VIL litt. χε. quam Plan. om. Σημείωσαν (Sic. 

σημείωσαν om.] ὅτε σφόδρα ἐστὶ τοῦ πιϑανοῦ πόῤῥω O κεκαλλω- 
πισμένος λόγος, ἐπειδὴ οὐχ οὕτω πείϑονται οἱ δικασταὶ τῷ ἐπιτη- 

δεύοντε καλλωπίζειν τὸν λόγον καὶ τεχνίτῃ τοῦ λέγειν, ὡς τῷ κατὰ 
φύσιν λέγοντι. $5 ἐνταῖϑα T. VII. Sic. om. 34 Ald. Par. 
t0 Φιλόέππον. Sic. τὸ τοῦ Φιλίππου. Mon. τῷ Φιλίππῳ. Par. 2916, 
tò Φιλππῳ: δ85 ὡς T. VII. Sic, om, — 36 T. VII. Sic. πλεί- 
γυς λόγ. καὶ ἀντιπολιτευόμενος καὶ üvr, 57 Ald. χώτων. 58 
3ch. min. Τί λέγεις Ερμόγενες, ὃ γὰρ ᾿Ισοκράτης ovx ἐπαϑαίνετό, 
ἐλλ᾽ ἐπἀνηγύριζε καὶ διὰ τοῦτο κάλλους ἐφρόντιζε. 

1 T. VIL. λσε. — Locus hic abest a' Tiberio nostro. 

᾿ 88... 

à 
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λέγῃς τόπον, ἀλλὰ καὶ τὰ * παραχολουϑοῦντα τῷ τύπῳ 

σημεῖα, οἷον ἐν τῷ περὶ Δλονήσου" 3 »καίτοι Χεῤῥονή- 

σου οἱ ὅροι εἰσὶν, οὐκ ἀγορὰ, ἀλλ᾽ ὃ βωμὸς τοῦ Διὸς 

τοῦ ὁρίου" καὶ ποῦ ὁ βωμός; ὅς ̓  ἐστι μεταξὺ Πτελεοῦ 
5 καὶ Aevxnjß ᾿ἀκτῆς"“ εἶτα πάλιν ἄλλο σημαντικόν" οὗ 

7 διωρυχὴ Χεῤῥονήσου ἔμελλεν" ἔσεσθαι" "ἐς xci ὅταν ὃς 

ἐν εἰχόνι προάγῃς τὸν λόγον" ὡς ἐν τῷ κατὰ Μειδίου 

φησὶν, ? »ἐσχυρῦς τις ἦν, μέλας“ χατὰ δὲ τὸ σχημα 

ἐνάργεια γίνεται, ὅταν χαϑ᾽ ὑπόϑεσιν λέγωμεν, ὡς ἂν 
10 τῷ πρὸς “Τεπτίνην "δ΄͵, φέρε av δὲ δὴ πέμψας εἰς ἡμὰς 

ον 0 «Δεύκων, ἐρωτᾷ," καὶ τὰ ἑξῆς", καὶ el πλάσεις ἐἔναργείας 

εἰσὶν, ὡς ἐν τῷ κατ᾽ ᾿Ασχίνου" 5 ,xol γὰρ ὡς ἀληϑὺ; 
ἔσται τις λόγος περὶ ὑμῶν, εἰ τοῦτον ἀφήσετε. ᾿4ϑην- 
ϑεν ἐπρέσβευσαν τινὲς ὡς Φίλιππον τουτονὶ, (διλοχρα- 

45 τῆς, “ἰσχίνης, Φῥύνων, “ημοσϑένης" ““ κατὰ δὲ λέξιν 
402 ποιεῖ ἐνάργειαν τὰ πληχτικὰ τῶν 1? ὀνομάτων καὶ τὰ !! 

σημαντικὰ, οἷον" οιὐρᾶτε 12 ὡς σαφῶς διορίζεται xd 
δηλοῖ" “ καὶ πάλιν", ἀκούετε, 13 ὦ ̓ 4ϑηναῖοι, τοῦ wv 
μου τοῦ λέγοντος σαφῶς "“ κατὰ δὲ ἄλλους καὶ τὰ δειχτι- 

30xà σχήματα ἐναργῆ, οἷον" ,,προπύλαια ταῦτα"“ 

τὰ T. ViL'om. 3 p.86, Ald. Par. τῆς “ἁλονήσου. T. VII. 
περὶ “Δλογνήσου, 4 Ald. Par, Χεῤῥονήσου, h. 1. et paullo post 

^ OT. VIL. Χεῤῥοννήσουν. δ Mon. ov. 6 Mon. διοῤῥυχί, 7 
000p. 557. φησὶν T. VII. om," 8 p. 468. 9 dc fals. leg. p. 411. 

10 τῶν ὑνομώτων xal τὰ σημαντ. T. VII. om. 41 τὰ abest? 
Par. 12 de cor. p. 239. 15 Boisson, in editione Tiberi 

p. XI. locum oratoris prorsus similem invenisse se negat, un- 

de suspicatur, Tiberium memoriter scribentem respexisse Cte- 

jPiphonteam p.-267. ἀκούεις, Αἰσχίνη, τοῦ νόμον λέγογεος σαφῶς, 
“νεῖ Aristoeraticam p. 610. ἠκούσατε μὲν τοῦ νόμου ἄντικρυς, ὦ 

ἅνδρες ᾿4᾿ϑηναῖοι, λέγοντος. 14 περὶ συντάξ, Ρ- 178, vel Ándro- 

tion, p. 617. — Harpocr. s.v. προπύλαια ταῦτα, addit: Anu- 

σϑένης Φιλιππικοῖς. ubi Vales, locum nostrum laudat. 
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E. Τὸ τῆς ἐπιβουλῆς" τουτέστι τῆς περιεργείας, ὅ- 
Ov καὶ ἐπιβεβουλεῦσϑαΐ φησι τὸ περιειργάσϑαι *9 ἀπὸ 
μεταφορᾶς τῶν -καλλωπιζομένων γυναικῶν xai ἐπιβου- 

λευουσῶν. τῇ. τῶν ϑεωμένων αὐτὰς σωφροσύνῃ. y. Ex 
συμ φϑάρσεως" τὴν ἀρίστην παρὰ τῷ ήτο τῶν ὅ 
ἐδεῶν ἕνωσίν. re καὶ σύγκρασιν 15 σύμφϑαρσιν ἐχάλεσεν, 
ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν διαφόρων αἰτίων , ἅπερ ἐν τῇ γα- 

στρὶ πρότερον. ἀλλοιοῦταε' xol τὴν οἰκείαν μεταβάλλει 
ποιότητα, εἶϑ᾽ οὕτως ἕνα χυμὸν χατ᾽ ἐπικρατειανργεν- 

γῶσι ϑρεπτικὸν τοῦ σώματος xol σωτήριανε ὃ΄. Ὡς ἐν 10 

τῷ περὶ τῆς περιβαλῆς. τὰ 17 παρὰ μὲν γὰρ τὰξἡ 
τῶν Ζορηγιῶν δαπάνας χαὶ τὰ ἑξῆς. ἐς. Τὴν τοῦ ϑια- 
moa 717 σϑαι" εἰπὼν yap τὸ τὴν, ὑπερέϑετο προσϑεῖναι 
τὸ δόξαν. ς. Καὶ τὸ πολύπτωτον" πολύπτωτόν 19 

ἐστι, μεταβαῖνον ἀπὸ πτώσεως εἰς πτῶσιν". ἢ χὰρ psra- 15 

βολὴ τῆς φρασεὼς κάλλος καὶ ἡδονὴν. io) ἀξεται , ὡς 
xol i ἐκ ποικίλων χρωμάτων γραφή. p. Οὗτηι γάρ" 
οἱ ῥητορες. 

Κῶλα δὲ m" φύσει μὲν πὰ μετρίως μακρότερα εἰ τῇ 

συνϑήκῃ διεστήκει, καὶ τὰ. λοιπά, 20 

Ὃ γε μὲν περὶ ἀτεδείας" ἠϑικώτερον' *? γὰρ 
μᾶλλον καὶ δι᾽ ἐπιμελείας τε xol κάλλους πεπλεγμένον 

᾿ἁψίνης τε καὶ ᾿Ασπάσιος ἀπεφήναντο τὸν πρὸς Aenri- 
v, τραχύτητος δὲ καὶ σφοδρότητος ἅμοιραν, διά τὲ τὸ . 
πρὸς ἔνδοξον πρόσωπον ὑπὲρ ἀδόξου τοῦ Κτησίππου ποι- 25 
εἶσϑαι τοὺς λόγους, καὶ διὰ τὸ ἐξήκειν αὐτῷ τὸν χρό- 

γον 55 τῆς γραφῆς, ἣν ἐγράψατο πρότερον βΒαϑιππος ?! 

45 Ald. Par. περιερχάσϑαε, scr. περιειργάσϑαι. * 16 Par. 
ἀράσιν, manus serior inscripsit ovy. 17 ofr. T. VII. μα. 

18 cfr. T. VIL. uy. 49 T. VIL ger; 20 T. VIL. exceptó 
Ven. τὰν τῆς γραφῆς zQ. 21 Ven. Βάφιππον. cfr. in Lept. 
P.504. —— | | ' 
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᾿Αφεψίωνος πατὴρ τὸν “επτίνου νόμον" ἔτι μὴν 33 διὰ 

τὸ συμφέρειν τῷ δημῷ τὸν νόμον ἐπὶ τοὺς πλουσίους 

μετάγοντα τὰς λειτουργίας, ὥστε καὶ πρὸς ὀργὴν ἔτρε- 

ψεν ἂν τὸν 335 ἀχροαφζὴν, tb πρὸς καταφορὰν ἐχώρησεν 

50 ῥήτωρ τοῦ τὰ λυσιτελοῦντα νομοϑετοῦντος " εὐϑέως 

χοῦν ἐκ προοιμίων διὰ τῶν ἐξ ἐπιπλοκὴς βραχείας πε- 

πλεγμένων χώλων τὴν περὶ τοῦ δικαίου τέϑειχεν ἀντί- 

ϑεσιν, xaÓ? ἣν σαϑρότερος ἦν ὃ τοῦ ?* “επτίνου νύ- 

uog*' τῷ γὰρ συμφέροντι μᾶλλον ἔῤῥωτο" ἐσχυρὰν δὲ 

10 αὐτὴν δῆϑεν ἐπιδεῖξαι βουλόμενος ἐπήνεγκεν ὡς εἰδὼς 

ἀχριβῶς, καὶ τούτῳ πλείστῳ γρήσεται τῷ λόγῳ" xci- 
τοι 35 δῆλον ὅτι τοῖς σαϑροτέροις im ἐλάχιστον οἱ 
ῥήτορες χρῶνται. β΄. Kol μέτρου ye ToU οἐκείου' 
ἐν ταῖς ἄλλαις ἰδέαις περὶ τῶν οἰχείων ἑχάστῃ ποδῶν 

45 εἰρηκὼς ἐνταῦϑα οὐ λέγει., τίνες εἰσὶν oí τοῦ καλλους" 
οὔ γάρ εἰσιν ἴδιοε τοῦ χάλλους , ἀλλ᾽ εἰ uiv σεμνότητα 

τυχὸν ἐργαξόμεϑα,᾽ δεῖ δὲ ἡμῖν χαὶ κάλλους, τοὺς τῇ 

σεμνότητι οἰκείους πόδας ποιήσομεν" εἰ δὲ ἀφέλειαν σὺν 

᾿ κάλλει, τοὺς τῆς ἀφελείας", καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως" 

20y. Μέτρον πλησίον" δυνατὸν 59 γὰρ καὶ πεζὸν λύ- 
γον μεϑόδῳ τινὶ τῷ δοκεῖν d ἔμμετρον εἶναι καὶ πάλιν ἔ ἐμ- 
μέτρον τῇ διακοπῇ τῶν νοημάτων τῷ φαινομένῳ ποιῆ- 

σαι πεζόν" οἷον Ὁ ἐγὼ "7 λέγω ἐπὶ τῶν ἐμμέτρων no 
μάτων, ὅταν μὴ ἀποδοϑῇ τὸ μέτρον τῇ ἑξαμετρίᾳ,, συν- 

$5 αρπάξεται τῷ δοχεῖν ix τῆς διαχοπῆς ὃ ποιητικὸς Qv- 
ϑμὸς, ὡς ἔχει τό" 38 

Φεῦγε μάλ᾽ εἴ τοι 39 ϑυμὸς ἐπέσσυται, οὔδὲέ σ᾽ ἔγωγε 

22 ἔτι μὴν --- τὸν νόμον Mon, om, 43 Ald, ebró». T.VII. 

ἂν τόν, . 24 τοῦ T. VH. om, 25 Ald, καὶ τό. Par. καὶ τοι. 

T. VIE, χκαΐτοι. tum Ald. Par, Mon. δηλονότοι, Par. 2977. Ven. 

δῆλον ὅτι, 426 T.VIL »«. — »η. 217 ἐγὼ T. VII. om, 

.,88 1, a, 178, ^39 Ald, v. Par. zo» Mon. ἤτοι. 
--- 

P d 
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ΣΧΟΖΙΑ ΕΙΣ IAEQN ΤΟΜ. ὦ ὅιθ 

Alocouus 320 ἕϊνεκ᾽ ἐμεῖο 51 μένειν, παρ᾽ ἔμοιγε καὶ ἄλλοι 

Οἵ xs με 33 τιμήσουσι,. “μάλιστα δὲ μητίετα Ζεύς. 

χαὶ μέχρι μὲν τούτου τοῦ ἔπους οὐχ ἐμφαίνεται τὸ μέ- 
τρον, ὑπερέβη γὰρ τὰ μέτρα τοὺς πόδας" σχόπει δὲ τῦ ". 

λοιποῦ, πῶς διὰ τὴν ἰσομοιρίαν τῶν κώλων ὁ ποιητικὺς 5 

ἔῤῥωτο ῥυθμὸς" o7 | TE 

Ἔχϑιστος δέ μοι ἐσσὶ διοτρεφέων βασιλήων 
“Αἰεὶ γάφ τοὶ ἔρις τὸ φίλη πόλεμοί, τε μάχη͵ τε. 

ἀλλ᾽ ὡς ἐμπαδίξει τῷ. ἐμμέτρῳ λόγῳ τὰ χώλα- "μὴ κατὰ. 

τὸν προειρημένον λαμβανόμενα λόγον, τὸν αὑτὸν τρό- 410 

πον καὶ τὸν πεζὸν δείχγυσι, δοχεῖν 33 ἔμμετρον ὃ πλε- 

ονασμὸς τῶν ποδῶν, xol μάλιστα, ὅταν τοῖς ὀνόμασι 402 
συναρπασϑῇ τὰ !^ xüÀa* τοῦτο δὲ πολὺ 35 παρὰ τῷ 

᾿Ισοχράτει" μέλεν 86 γὰρ διαφερόντως αὑτῷ τοῦ κάλ- 
λους. 5 — ^ | 15 

— 

- 

$5 

Διὰ πλειόνων. δὲ μέλλων. ἀκριβολογεῖσϑας περὶ τούτων. παραιτοῦμας 
: , " - : e * D KC ᾿ 

μηδένα δυσχερᾶναι τῇ λεπτολογίᾳ, καὶ τὰ λοιπά. 

ὦ. Οἰκείως ἔχοιεν" δεῖ γὰρ 88. ἐν τῇ τοιαύτῃ 
συνϑήκῃ 39 τοὺς ἐσοχρόνους. ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 15. nÀcova- 
ζἕειν πόδας, οἷον σπονδείους. καὶ δακτύλους καὶ ἀναπαί- 20. 
στους, ** xai ἔτι ἰάμβους τε xal τροχαίους, χαὶ χορείουρ: : 

$0 AM, et Par. Mecog). δ1 Ald. ἕνεκ᾽ duoioc, ᾿ 32 Ald. 
καὶ με, 88 T. VII, τῷ δοκεῖν. $4 T. VII. καὶ τά. 585 πολὺ 

Mon. om. $6 Ald, Par. 2977. μέλλει Mon. μεγάλα: . 87 
Addo T. VII. νβ. Σημείωσαι , ὅτι κακία ἐστὶ τὸ μέτρον ἐν πεζῷ. 

λόγῳ, ἀρετὴ δὲ μάλιστα ἐν κάλλει τὸ ἐγγίξειν μέτρῳ. τὴν φράσιν, 
38 T. vH. yy. 838 συγϑήκῃ Mon. om. 40 Mon. éxi πολύ. 

Par. 2977, ἐπὶ τὸ πλεῖστον. Sch. min. 4vegegüvas τῇ λεπτο-. 

λογίᾳ"" προδιόρϑῳσις. τὸ σχῆμα. M3 ἀναρμφστοῦντες" ἴδιον 

γὰρ τραχύτητος τὸ ἀνάρμοστον καὶ ἀναχόλουϑον τῶν πὸδῶν, Τὰς 
μικρὰς" τὰς βραχείας. 41 xol ἀναπαίστους T. VII. et Sic. 

om, ita legens: δακτύλους, ἰάμβους τε καὶ τροχαίους, οὗτοι γὰρ 
- εἴ , 

" | p 
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ἀνάρμοστοι δὲ οἱ ἐναντίως ἔχοντες, σπονδείῳ πυῤῥίχιος, 
μολοττῷ χορεῖος" εἰ τοίνυν διὰ τῶν ἀναρμόστων ἡ σύν- 
ϑέεσις γίνοηιτο, “43 τραχύνει τὸν λόγον" διὸ 43 xoi ἀνω- 
τέρω τὸ ἰωνιχὸν ὡς ἐχλυτώτερον ἐξέβαλε τοῦ σεμνοῦ λ6- 

δ jov ix γὰρ ποδῶν ἀναρμόστων 44 ἀλλήλοις οὗ ἰωνιχοὶ 
σύγκεινται, τρία 45 οὖν δεῖ ταῦτα ἔχειν τὸν τοῦ κάλλους 

(. ῥυϑμὸν, λειότητα φωνηέντων, 46 ἀλλὰ μὴ σύγκχρουσιν' 
πόδας συγγενεῖς 47 ἀλλήλοις, μέρη λόγου μὴ ἐσοσύλλα- 
fa, μηδὲ ἰσόχρονα, 59 μηδὲ icórova* τοῦτο *? γάρ φησι 

10 xol Διονύσιος, "5 ὅτι δεῖ μιγνύειν βραχέσε μακρὰ καὶ 
᾿πολυσυλλάβοις 51 ὀλιγοσύλλαβα, τοῦτο γὰρ ἡδέως 5? δια- 
τίϑησι τὴν ἀχοήν. β΄. Οὐχ"" αἱ βεβηχυΐζαε" βεβη- 
χυίας ** λέγεε τὰς εἰς πόδα 5? τέλειον καταληγούσας, 

δμόχρονοι. ἀνάρμε 42 T. VIL et Sic. γένοιτο. 43 T. VII. 
et Sic. διόπε. 484 Mon. εὐαρμόστων. Ald. ét Par. addunt xoi 

συγγενῶν, quod .ejeci cum T. VII. et Sic, — Post σύχκεινται 
Par, 2977. addit; Ἵνα ὦσιν oi πόδες συγγενεῖς ἀλλήλοις, ὡς ὃ ἴαμβος 

καὶ ὃ τροχαῖος, τρίχρονος ; γὰρ Φξκάτερος, καὶ ὅτι βραχὺς, καὶ ὃ δάκτυλος 

πάλιν καὶ ἀνάπαιστος καὶ oi ὕμοιοὶς — Sequitur in T. VII. »à. et 

apud Sicel.: Οἰκείως t ἔχοιεν » τουτέστι συγγενεῖς ὦσιν, οἷον ὥσπερ ὃ 

σπονδεῖος συγγενής ἐστι δακτύλῳ, ὃ ὃ δάκτυλος ἀναπαίΐστῳ, ὥς φασιν 

οἵ μετρικρΐ, 45 T. VIL γε, Sie.: Τρία [Sic. τρέα om.] ἔχειν 
δεῖ, φησὶν, τὸν τοῦ κάλλους. 46 Sic. φωνῆς. 47 Mon. ov- 

γεμές. ἔστι δακτύλῳ τῷ ἀναπαΐστῳ ἀλλήλους μέρει 4. 48 'T. VII. 

ἰσότονα, μηδὲ i ἐσόχρονα.. 49 T. VIL »ς. Sic. Αὕτη ἢ πρικχίλῃ. 

[Sicel, abr; γὰρ μάλιστα ἐπιμελής ve, αὕτη ἢ ποικ.} τοῦτο δὲ καὶ 

Zieyvgio ἐν τῷ σερὲ συνθέσεως ὄδνομάτων» εἴρηται , ὅτι δεῖ μέξει zen- 

σϑαι μιγνύοντα βράχέσι μ. 50 de comp. p. 184, Schaef. 51 

^ ἮΝ Vil. ὀλιγοσυλλάβοις πορλνυσύλλαβα. — 52, Mon. ἰδίως. — 53 Prae- 

eedit in T. VIL »Κ. et apud Sic.: Τουτέστιν αἱ εἰς κῶλον πληροῖν 

τὴν διάνοιαν ἀπαρτίζουσαι, καὶ λέξιν μακροτέραν τὸ καὶ μακροκατά- 

Juppov, ὡς ἐκεῖνο, ὥστ᾽ ἐξ ἁπάντων ῥᾳδίαν τὴν τοῦ συμφέροντος 

αἴρειν γενέσθαι, [Sie, γνῶσιν γεν, καὶ aio] 54 Sic, fs. δὲ, 
55 AM, πόδας, | 
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μὴ περιττευούσης ἑτέρας συλλαβῆς μετὰ τὸν πόδα" 55 
ἢ τὰς εἰς κῶλον πληραῦν τὴν διανοιαν ἀπαρτιζομένας,. 

φεαὶ λέξει ἐπιμήκοι. T6 χαὶ μαχροχαταλήχτῳ, ὡς τὸ Àti-. 
τουργίας. y. Τό. γε 'μὴν ἐπιφερόμενον" εἰς γὰρι 

δισύλλαβον λέξιν κατέληξε͵ τὸ "7 λόγῳ. ὃ. Eaow' 58:8. 
τὸ ἐάσω, Ἑρμόγενες, οὐ βραχείᾳ παραλήγεται , ἀλλὰ μα-. 

κρᾷ συλλᾳβῇ, καὶ εἰ βούλει, τοὺς γραμματικοὺς ἐρώτα. 
é. Καὶ χρήσιμοί yet οὗ ἀνηρτημένοι "5 καὶ μιχροὶ καὶ. 
εὐειδεῖς χαὶ μὴ τελέως περατοῦντες. τὴν διάνοιαν ῥυϑμοῖ, 

foeysiav δέ τινὰ διανάπαυσιν 6. πριούμενοι τῆς ἐννοίας, 10. 

διὰ μακροτέρων τε χώλων ἐξαγόμομαι καὶ λέξεων βοαχύ- 

τέρων καὶ εἰς βραχεῖαν συλλαβὴν. λήγοντες ἢ παρυλή-. 
g'0vteg otx&jQl εἰσι τῷ περικαλλεῖ λόγῳ, ὥσπερ οἱ. διὰ, 
σιάντων àyavrievutvos τούτοις τῷ μεγαλοπρεπεῖ καὶ ἀξίως. 
μα ἔχοντι λόγῳ προσήκουσιν. 65 ς΄, ᾿Επεὶ τοῦ χάριεγ'" 18 
ἐντεῦϑεν δείκνυται, Ἑρμόγενες, ὅτε πάνϑ᾽ ὅσα λέγεις 
στερὶ ποδῶν, ἀπίϑανα λέγεις" καὶ γοῦν» ἐπειδήπερ αὐτὸρ 

ἐρωτᾷς, ; τοῦ χάριν ρὺκχ εἶπον ὡμολύγησὰ συμεισεεῖν , ἀλλ᾽. 

δ6 T. VII. Sio, petgoxt: ἐπηρείσϑη γὰρ 5j ἀκάπαυσις εἷς μα- ᾿ 

x0» λόγου μέρος" τετρασύλλαβος γὰρ ἧ λέξις, τὰ λειτουργεΐαξςς 
[Mon. πόδα τέλειον --- — ἀνάπαυσις εἰς μακρὸν om.] Sch. min, 

πλείστῳ χρήσεται" κατέληξε τῷ λόγῳ , 0 γὰρ λόγος μέρος Àó- 

yov ἐστὶ δισύλλαβον. Boa χύτερόν τι" ἴδιον γὰρ 'τραχύτητος τὸ 

ἀνάρμόστον καὶ ἀνοίκειον τῶν ποδῶν. Αἵρεσιν γενέσθαι" τὸ 
γὰρ γενέσϑαι καὶ τρισύλλαβον, καὶ μακρὰς ἔχει δύο. Λε “του ρ" 
γέας" ἵνα ἔγῃ μαχρὰς πολλὰς εἷς τὸ τέλος, ὡς ἐνταῦϑα τὰς λει- 

τουργίαφ,. καὶ ὃ Osolóyoc, λύσων μὲν πάντα σύνδεσμον ἀδικίας τὸ 

ag, 547 Par. τῷ. ..58 Par. 2977. ἐάσω. ἰδοὺ κατέληξεν εἷς " 

τὴν cw συλλαβήν᾽ ἔστι δὲ τὸ a βραχὺ κατὰ τὸν τεχνικὸν, ἢ μᾶλλον 

εἰπεῖν τοῦ α κώλου τὸ τέλος μακρὰν μὲν τὴν λήγουσαν ἔγει, βρα- 
χεῖαν δὲ τὴν παραλήγουσαν, φημὶ τὸ τὴν δῶρεάν. 59 T. VII. ξζ.. 

60 Ald. Par. δι᾽ ἀνάπαυσιν. T. VII, διανάπ. 61 Par. 2977. - 
πρέπουσιν. ) ᾿ 
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ὡμολόγησα συνερεῖν, ἐγώ cov λέγω, ὡς εἴπερ εἶπεν, ὧμο- 
λύγησα συνειπεῖν, 53 σολοιχισμὸν πάντως ἐποίει" xoà γὰρ 
€ ῥήματα ταῦτα τὸ ἐλπίζω δηλαδὴ χαὶ προσδοχῶ καὶ 
μέλλω xoi ὄμνυμι xal ἀπειλῶ xci ὑπισχνοῦμαε "καὶ ὁμο- 

ει ογῶ καὶ iyyvopet καὶ ὅσα ἁπλῶς τὴ ὑπισχνοῦμαι xoi 
ἐλπίζω σημαίνουσιν, ἀπαρεμφάτῳ ἀεὶ συντασσόμενα, ov- 
δέποτε ἀορίστου ἁπαρεμφάτῳ συντάσσογτας, ἀλλ᾽ ἤτοι 
ἐνεστῶτος ἢ. μέλλοντος πρώτου ὡς ἐπὶ τὰ πλεῖστον" εἰ 

τοίνυν εἶπεν ὁ Δημοσϑένης, ὡμολόγησα 53 συνειπεῖν, 
40 ἐπειδὴ τὸ ὡμολόγησα τὸ ὑπεσχέϑην σημαΐνεε, σολοι- 

κισμὸν παντως ἐποίει, τὸ γὰρ εἰπεῖν ἀορίστου ἐστέ" χα- 
λῶς οὖν εἶπε συνερεῖν, ἐπειδὴ τὸ ἐρεῖν μέλλοντος πρώτου 
ἐστί, C. Τοῦ ἐπιϑέτου χάλλαυς" τουτέστι τοῦ χομ- 
μωτικοῦ" -ἐπίϑετον γὰρ χαάλλος τὸ ἐξ ἐπιτριμμάτων φα- 

$5 pév. ἡ. O δὲ λεγόμενος ὡραῖος" πολλὰ 54 γὰρ 
σημαινόμενα τοῦ καλλους" τὼ μὲν γάρ ἐστιν ἀληϑινὸν, 
0 ἐκ τῆς μίξεως γίνεται πασῶν vuy ἰδεῶν͵ $5 τὸ δὲ φαι- 
Ψόμενον, ὃ x τῆς συνθήκης καὶ τῆς περὶ τὴν λέξιν ἐπι- 
μελείας, τὸ δὲ ὡραῖον, 0 ἐχ τῆς ἐννοίας τῆς ἀνειμένης 

“0 γίνεται" $6 ὃ μᾶλλον ἐν γλυχύτητί ἐστι καὶ ἀφελείᾳ" 
xoi τοῦτο 97 iv τῷ περὶ ̓ ἐκείνων λόγῳ φανεῖται. σα- 
φέστερον, 

ἣ 
΄ 

62 Sch. min, ἄλλον γὰρ ζυϑμὸν πορεῖ τὸ συνερεῖν, καὶ ἄλλον 
τὸ συνειπεῖν. Βεβηκότος ῥυϑμοῦ: ῥνθμὸς τὸ κεκαλλωπισμέ. 
yov, — v.7. Ald, συγτάσσοται. (sic.]; ^ . 65 ὡμολόγησα Ald. om., 

recepi ex Par. ^|. 64 T. VIL of. et Sicel. .65 πασῶν τᾶν 

ἰδεῶν Sicel. om. - 66 Μοη,γγώμης. 67 Ald, et Pár, τούτῳ. 

T. VII. Sic. τοῦτο, ᾿ ΕΣ 
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ΤΌΜΟΣ ΔΕΎΤΕΡΟΣ ΠΕΡΙ I4EQN. ἢ 

Περὶ γοργότη 170 

Καλὸς μὲν ouv ἅμα ὕγκῳ καὶ ἀξιώματι λόγος καὶ ἔτι σαφὴς ὅπως 
᾿γίνεταν" καὶ τὰ λοιπά, 0 m 

a. Περὶ δὲ A LLLA 7 ὀξύτης 7 αὐτή ἐστι τῇ 5 
δριμύτητι. β΄. AAXN JA λέξις" ἡ μὲν γὰρ διὰ βρα- 
χέων συμβάλλεται τῇ γοργότητι, οἷον λόγος" ἡ δὲ διὰ 408 
μαχρῶν ἐναντιοῦται, οἷον Πηλεύς. ^y . Διὰ τοῦ τμητιΞ 
κοῦ" τμητιχόν φησι τύπον ὃ τὸν διὰ τῆς ? βραχύτητος, 
τῶν κώλων καὶ τῶν ταχειῶν ἐννοιῶν τέμνειν δοκοῦντα 10 
τὸν λόγον καὶ eig μικρὰ 4 διαιρεῖν" τὸ γάρ τοι " τεμνό- 
μενον πρόδηλον ὡς τῆς οἰκείας ὁλότητὸς ἀφαιρεῖταί τι δ. 
ὃ. 4λλὰ τὸ τοῦ Κεφάλον' τὸ χωρίον 7 τοῦτο με- 
ϑαδευται piv γοργῶς διὰ τὸ βραχείας 8 τὰς ἀπαντήσεις 

ἔχειν" σχῆμα δὲ ἐπιδέχεται τὸ κατὰ συνδρομὴν ἤτοι " 15 

συγχώρησιν, διότι συγχωρεῖ. τῷ λόγω τῶν ἐναντιουμένων. 
εὐϑὺς ἐν ἀρχῆ" δυνατὸν γὰρ qv καὶ μεϑοδεύσαντα γορ- 
γῶς μὴ χρήσεσϑαι τῷ κατὰ συνδρομ μὴν, ἀλλὰ δι ἐναν- . 

τιώσεως ἀπαντῆσαι" οἷον. μὰ Δία" ὃ γὰρ. “Δριστοφῶν Ἦ- -e 
μῖν 1? χρειττόνων ὑπάρχει παράδειγμα πολιτευμάτων" 20 
ἱστέον ** γὰρ ἐς Αἀρισεοφῶν μὲν χατηγορηϑεὶς ἑβδομη- 

r2 

1 Titulum recepi ex Par, In Ald, περὲ ; γοργότῃτος" τόμος β, 
2 T. VH. c. — Par, 2977, τόπου. δ. τῆς Ald. om., est in Par. 
et T, VII. 4 Mon, μακράν. δ Ald, τε. T. vil. τ. 86᾽ 
τὸ T. VII. om. Id. add,: εἰ δὲ τὸ κῶλον. ἑκκαίδεκα μετρεῖσθαι συ}»- 

λαβαῖς ἔφαμεν, πρόδηλον, ὧς τὰ τούτου. τραχύτερα τέτμηταν καὶ 
καϑόλου τὰ κομματικὰ καὶ ἀσύνδετα. 7 ΤῸ ὙΠ. η. 8 Ven. ^ 
Ven. Bo. εἶναι xoi τραχείας τὰς ἀπ. 9. Ald. εἴτι. Par. T. VII. 
Sto. 40 Par, 2977. ὑμῖν. — 11 Par, 2977. σημείωσαι, ὅτι ὃ 
“40. κατήγορ.. | 

Ν ᾿ ( 
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xovraxig ἀπέφυγε rag *? κατηγορίας, ὃ δὲ Κέφαλος no- 
λιτευόμενας οὐδέποτε χατηγερήϑη. 13 G8'Ey τῷ περὶ 
δεινότητος" καὶ 14 μὴν ἐχεῖσε ἐλϑὼν Ἕρμογένης 0U- 
δὲν εἴρηκε" τὸ δὲ κακοδαιμονοῦσιν ἀντὶ τοῦ ἀχάριστοί 

5 εἰσιν. c. Καὶ *5 μέϑοδοι" ἐπειδὴ. “προεῖπε μίαν εἶναι 15 
μέϑοδον, προσέϑηχε δὲ τὴν ἀποστροφὴν, διὰ τοῦτο d- 

πεν, ἢ καὶ μέϑοδοι" 17 D. Συμπλοκαί" συμπλεκχέξιχὺς 

-γὰρ σύνδεσμος. κατ᾿ ἐξαίρετον ὃ χαί. ἡ. Et δὲ mol 
λαέ" τὰ τοιαῦτα 19 χωρία δοχοῦσι μὲν ἔμφασιν ἔχειν τοῦ 

40 τμητικοῦ λόγου τῷ ταχέως ἀφ᾽ ἑκάστὰαν τῶν πραγμά- 
᾿ των ἀπαλλαττεσϑαι τὸν ῥήτορα" γοργότητος δὲ μεετέχου- 

d) τῷ τὰ λἀλείονα τῶν κώλων κομμωτιχώτερα 15 εἶναε, πε- 
᾿ ρυβολῆς δὲ γέμουφι τῷ τε ἐφέλκεσθαι πολλὰ νοήματα 

xol διὰ μερισμῶν ἐξοτάξεσϑαι. διὰ μαχροῦ- τε τῇ» n0. 

15 δοσι» 39 ἔχειν τῆς ἐρωτήσεως, 

᾿ Σχήματα μὲν γοργότητος ταῦτα" καὶ τὰ λοιπά, 

Τὰ xarà συστροφὴν, τουτέστι περιοδικῶς. β΄. ὁ 
γὰρ Μεσσήνην" 39 πολλᾷ μὲν πράγματα ἔχει ἐνταῦϑα, 

δσυνεσφιγμένα δὲ καὶ σύντομα" ὡς μὴ δοκεῖν εἶναι πολλά. 

.40γ. γένη γὰρ εἴδεσιν" ἐνταῦϑα ?* γένος μὲν ῃ ἀδι- 

᾿ς αία, εἴδη δὲ ταὐύτῆς ἢ παρασπόνδησις καὶ 33 ἡ λύσις 

| τῆς εἰρήνης " καὶ ὅλον μὲν ἡ Εὔβοια, μέρη δὲ ὁ "Rods, 

o Πορϑμὸς, xoi ἀόριστον μὲν eL Ἑλληνίδες πόλεις, ὡρι- 

42 Par. 2977 τῆς. | 43 Par. 2977. add.: ταῦτα δὲ γρργό- 
τητὸς εἰσι παραδείγματα. "Sch. min. μηδεμίων γραφὴν φυγεῖν" τὸ 

μηδέποτε κατηγορηϑῆνα. 44 808. min. ἐκεῖσε γὰρ &AO., Ερμό- 
γενεὲς, οὐδὲν εἴρηκας, ὥσπερ ἐπιλελησμένος. 415 Par. ἢ καὶ. — 

- CT. VIL. ἃς οἵ sch. min. 46 Mon. τὴν αὐτὴν μέϑοδον. 844. 
. usque δὰ μέϑοδοι id, om. 17 Par. 2977. ué9odo». 48 T. 

VII. ιδ, 19 ΤΉ. κομματικώτερα. . 20 T. VIL ἀνταπόδο- 
σιν. 21 Ald, et Par. Ὡσήνην. Phil. I, p. 69. — 22 T. VIL 
t0. fine, — Pro cor. p. 248. 25 καὶ Ven. om... 

Q 
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σμένον δὲ Βυζάντιον, ᾿Ωρεὸς, ᾿Ερετρία" ἔστι δὲ χαὶ ἄλλα 
στεριβλητικὰ ἐν αὐτῷ, ?* οἱ δύο μερισμοὶ, καὶ ἡ διὰ μα- J 
«oU ἀπόδοσις. δ΄. Καὶ σπουδαῖα νομίξων" *5* διὰ 
γὰρ τοῦ χαὶ καὶ ?Ó καὶ συνδέσμου ἔτεμεν “ἀμφότερα. 
& Καὶ πρὸς 0üvtiva* τουτέστι πρὸς ὑπερέχοντα πρό- s, 
σωπα ἢ ἴσα ἢ καταδεέστερα, ἔνδοξά τε ἢ ἄδοξα ἢ ἀμ-- 
φίδοξα" τὸ δὲ πῶς, διὰ ποίων ἐπιχειρημάτων τὰς κατα- 
σχευὰς ἐργαστέον. c. Αἐξις μὲν γάρ" βραχεῖαν A&- 
Éw quoi 57 τὴν ἐξ ὀλίγων συλλαβῶν συνεστῶσαν ἢ τν 
διὰ βραχέων φωνηέντων, ὃ xoci ugAAov* οἰκειότατος ?$ 10 
γὰρ 0 πυῤῥίχιος τῇ γοργότητι. ζ΄. Tode ἢ τοιά δε" 15 
τουτέστι xot δισύλλαβος καὶ τρισύλλαβος λέξις 55 γοργό- ' 
τητος ἂν γένοιτο, πλὴν 55 αἱ βραχύτεραι ἐπιτηδειότεραι. 
ἡ. Ἔνϑα ἐπείγεσθαι" οἷον ?* παρ᾽ Ευριπίδῃ ἐν 
"Ορέστῃ t . ! 0004 15 

Θᾶττον ἢ μ᾽ ἐχρὴν προβαίνων 33 ἱκόμην δι ἄστεος. 
"Eni σὲ σύγγονόν τὸ τὴν σὴν ὡς ϑανοῦντας 3* αὐτίκα. | 

vgoycixov γάρ ἔστι τετράμετρον καταληκτιχὸν. 35 Θ', - 
Koi παρὰ τῷ Μενάνδρῳ" 55 ἐν γεωργῷ" 57 

᾿Εμβεβρόντησαι γελοῖον, ὃς κόρης ἐλευϑέρας - 
Pi 

ι 

20 

24 Ald. ἑαυτῷ. Par. ἐν ἀὐτῷ. 45 Phil, IV. init, 
καὶ καὶ in Par. erasa sunt. 27 P. VII. ic. et Sicel. φησὶ 0m, 
28 Par, Mon. οἰκειότητος, 429 Schol. hoe est etiam in Codd, 
Parr. voluminis VII. abest a Mon. . 30 Ald. λέξει, — 34. 
Ald. πελήν. 32. T. VII, t5. et Sicel. — Eur. Or. 719. et 721, 
Pors. 53 Siceliotae cod. Vind. “προβαίνειν, tum Ald. ἤχόμη, 
Par. T. VIL Sic. ἱκόμην. — 34 Eur, xrevoUvtog. 85 T. VII. Sic. 
add.: καὶ πάρὰ ᾿Αρχιλόχῳ ἐν τετραμέτροις.. Γλαῦχ᾽ ὅρα κιτ.λ, 386 
Ven. et Mon, haéc om, — Sic. σημείωσαι δὲ καὶ τὸ τοῦ Mtyáy- 
δρου. 37 p. 36. ed. Mein, Quod Grotius versus apud Schol. 
confuse extare dicit, id ita intelligendum; versus non distin. 
ctos esse, — . — | | 

26 
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JEig ἔρωθ᾽ 38 ἤχων σιωπᾷς καὶ 39 μάτην ποιουμένους 
-Περιορᾷς γάμους σεαυτῷ" 49 

ί. 0 δὲ ᾿ἀρχίλοχος" ** 
᾿ Τλαῦχ᾽ ὅρα, βαϑὺς γὰρ ἤδη κύμασιν ταράσσεται: 

5 . f^ . Περὶ ἤϑους. 20. 

agis μὲν δὴ. xol ἀξιωματικὸς καὶ ἔτι αὖ καλός ts καὶ γοργὸς 

ὅπως γίνεται λόγος, καὶ τὰ λοιπά. 

Ἕποιτο δ᾽ ἂν" τὸ ἦϑος * γενικόν ἐστιν ὄνομα 3 

κατὰ διαφόρων κατηγορούμενον" ἦϑος μὲν γὰρ λέγεται 
40 καὶ τὸ τοῖς ὑποκειμένοις προσώποις ἁρμόττον, καὶ τοῦ- 

τὸ πάλιν, περὶ οὗ νῦν διδάσχει, ὅτι ἰδέα ἐστὶ γινομένη 

ἐξ ἐπιεικείας καὶ ἀφελείας καὶ τοῦ ἀληϑοῦς καὶ ἐνδια- 
ϑέτου χαὶ βαρύτητος * εἰ δὲ καὶ ἐν τῇ ἀπαριϑμήσει τῶν 

᾿ ἰδεῶν ἰδίᾳ καὶ καϑ' ἑαυτὴν ἔταξε τὴν ἀλήϑειαν, ἐνταῦ- 

405 οὰ δὲ ὑπὸ τὸ ἦϑος αὑτὴν ἀνάγει, ϑαυμαζέτω μηδείς" 

' ἐχεῖ μὲν γὰρ τῇ συνηϑείᾳ τῶν πολλὼν ἠκολούϑησεν, ἐν- 

' ταῦϑα δὲ τὴν ἀχριβεστέραν διδασχαλίαν παρέδωχε. τὸ 
μέντοι ἐγκαταμιγνύμενον πανταχοῦ ἦϑος τριχῶς. φασι 

. γίνεσϑαι, ? ,3 ἢ yoQ μειοῦμεν τὸ ὑποκείμενον πρᾶγμια καὶ 

20 ποιοῦμεν τὴν ἐπιείκειαν, ὡς ὅταν τὴν χορηγίαν. μανίαν 

ὀγομάσωμεν, καϑὰ χαὶ 0 Δημοσϑένης,,, μανία γὰρ," 
φησὶ, ,TO ὑπὲρ δύναμίν. τι ποιεῖν. ἢ 5 ἐξισοῦμεν τοῖς 
εὐτελέσι πράγμασι ὅ τοὺς λόγους, χαὶ ποιόῦμεν ᾿ἀφέλειαν, 
ὡς πόλλὰ τῶν ᾿Αναχρέοντος xai Θεοκρίτου ἐν βουχολι- 

J 

Li 

38 Par. 2916, 2977. ἔρωτα. Sic. ἕωϑ᾽. 59 Sic. ὥς μάτην 
ποϑουμένης omissis sqq. ,.40 T. VII. Sic, add.: τετράμετρο» κατα- 
ληχτικόν. A1 Fr. XIII. ed, Gaisf. κύμασιν. Ald, T. VIT. κύμασι. 

1 T. VII. f. usque ad xoi βαρύτητος. 2 ὄνομα Mon. om, 

— tum T. VIL κατηγ. κατὰ διαφόρων. — 5 T. Vil. a. 4 in 

Mid. p.536. ^. 5 Sequitur in T. VII. ἢ ὑπερβάλλομεν [Par. 2977. 
ὑπερβάλλωμεν] — — xo) ϑεοί. " 6, T. VIL πράγμασιν ἐξισοῦμεν v. 2. 
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' λοῖς" 7$ 1 ὑπερβάλλομεν καὶ ποιοῦμεν τὸ ἐνδιάϑετον ἀλη- 

ϑὲς, ὡς ἔχει τὸ ,, ̓ “ἀνδροτίων ὦ γῇ καὶ ϑεοί"“ 9 ἐξ αὐτῶν 

δὲ τούτων ? γίνεται 3] τὸ γλυκίτης͵ καὶ. ἡ βαρύτης" ἐπί- 

τασιν. γὰρ δεχομένη 5 ἡ μὲν ἀφέλεια ποιεῖ τὴν γλυκύ- 

τητα, ἡ 1} δ᾽ αὖ ἐπιείκεια καὶ qj ἀφέλεια τὴν βαρύτη- 

τα" αὕτη γὰῤ μόνη ovx ἔχει ἰδίαν ὑπόστασιν" διὸ οὐδὲ 13 

ἀναπληροῖ τὸ ἡϑοξ. β΄. “ἐγὼ γὰρ ϑος" βούλεται 13 

ὁ Ἑρμογένης διαφορὰν ἤϑους εἶναι" τὸ μὲν γὰρ ἤϑος, 

περὶ οὗ νῦν διδάσκει, ἰδέα ἐστὶν, ὥσπερ σαφήνεια με- 

τὰ τὴς τῶν ἄλλων ἰδεῶν συμπλοκῆς λόγον ἀποτελεῖν δυ- 10 

γαμένη" d ἕτερον δέ ἐστιν ἦϑος τὸ ἁρμόττον τῷ ὑπο- 

κειμένῳ προσώπῳ, 0 δι᾿ ὅλου τοῦ λόγου δεῖ τηρεῖν" ὡς 

ἐν ταῖς ἡϑοποιίαις καὶ ταῖς Θουκυδίδου δημηγορίαις᾽ xa 

τοῖς Μενάνδρου δράμασιν 15 ἔγνωμεν. 19 y. Aan- 

ϑὲς xol ἐνδιάϑετον" ηϑικὸν 57 γὰρ. τὸ δοχεῖν 15 
τινα ἀληϑεύειν; ὃ ἐστιν ἐν ἰδιωτικοῖς λόγοις" ἐνδιάϑετον.. 

δὲ siztév , ἐπειδὴ τὸ μὲν τοῦ λόγου ἐστὶν ἐνδιάϑετόν, τὸ 

m Ald. βουκολικοῖς. 8 In Androt. p. 618. 9 Ald. TOU- 

τω... 10 Mon. λεγομένη. tum T. VII. 5 ἀφέλ, ποιεῖται. 414 

'T. VII. καὶ πάλιν αὖ ἢ ἐπ. τὴν βαρύτητα, ἤτοι καὶ ἣ àg. 42. 

T. VIL οὔτε. Par. 2977. διὸ om, 18 T. VII. s. 14 Ald. 

δυναμένους. 45 Mon., γράμμασιν. 16 Post ἔγνωμεν 

Par. 2977. add.: τὸ αὐτὸλ λέγει » ὅτι δι᾿ ὅλου τοῦ λόγου, ἵνα. 

πως ἐμφαίνῃς τὸ ἦϑος τὸ σὸν ἢ τῶν προσώπων. Sch. min, Τοῦ- 

vo λέγει ὅτι τὸ ἦϑος ἑαυτοῦ ὃ ῥήτωρ ἐκφαΐνει ἐν πῷ λόγῳ, ἢ τὸ 

τῶν μιμουμένων προσώπων. Σώματος χρῶμα" τὸ γὰρ εἶναί τι» 

»α. εἴτε λευχὸν, εἴτε μέλαν Óv ὅλου 10V σώματος χωρεῖ. "Eyxota- 
μίγνυσϑαι" τὸ ἦϑος δηλαδὴ τῶν προσώπων ὀφείλει ἐγκαταμίγνυ- 
σθαι τῷ λόγῳ. Πανταχοῦ ὡς ἔχει τό * GU δὲ ὅμοιος αὐτοῖς, :4i- 

σχίνη, ὃ δὲ ἀδελφὸς ὃ σίς. ᾿Ιδίως ὀνομασϑιεῖσιν" οἷον γεωρ- 

γοὶ, λίχνοι. Τοῦτο δέ" $ ἰδέα, τὸ ἦϑος. Τὰ εἴδη αὐτοῦ" 

ἐπιείκειαν καὶ τὰς λοιπὰς ἰδέας. ibid. ἐπιείκεια, ἀφέλεια, ἐνδιά-- 

ϑετον , βαρύτης. Ὅλου ποτὲ λόγου" σφοδρότητος, λαμπρότητος | 

-expng καὶ περιβολῆς. 17 T. VII. C. s 
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jT : - 
᾿δὲ προφορικόν" ἡϑικὸν οὖν, φησὶν, ἐστὲ τὸ δοκεῖν 'saig- 
Oy φρονεῖν" καὶ οὕτω διακεῖσθαι τῇ ψυχῇ 55 ὡς σπου- 

δάζειν ἀληϑὴ λέγειν. δ΄. .4λλὰ δεῖ αὑτῇ αἱ γὰρ ? 

ἐπιεικεῖς ἔννοιαι μετὰ εἰρωνείας 525 ἐξενεγϑεῖσαε βαρύτη- 
5 rx ποιοῦσιν ἐν λόγῳ" μεμιγμένου καὶ τοῦ ἐνδιαϑέτου" 

^ ⸗ DE R7 4 3 οἷον ἐν τῷ κατὰ Μειδίου" ἐμοὶ δὲ, Og ?* εἴτε τις, 6 
᾿4ϑηναῖος, βούλεται νομίσαι μανίαν, μανία ?? γὰρ ἴσως 

4 € , - 

ἐστὶ τὸ ὑπὲρ. δυναμίν τι ποιεῖν. , 

Τῶν πραγμάτων 

τὰ μὲν σεμνὰ: 

Σεμνὰ τῷ λόγῳ αὐξανόμενα δὲ μειούμενα δὲ in 
τηρούμενα σεμ- σεμνότερα γίνε- εἰκειαν ποιεῖ. 
γότητα ποιεῖ, TG. 

τὰ δὲ εὐτελῆ. , 

45 εὐτελὴ ?? τῷ λό- μειούμενα δὲ ἔτει αὐξανόμενα δὲ a- 
yq τηρούμεναἀ- ἀφελέστερα γίνε: λήϑειαν 34 ποιεῖ. 
φέλειαν ποιεῖς. ται. 

᾿ Περὶ ἀφελείας. 

Ἔννοιαι τοίνυν εἰσὶν ἀφελείας ἁπλῶς μὲν εἰπεῖν at καϑαραὶ 
r καὶ τὰ λοιπά, 

. 3 e D , 3 7» «^ , e 

Ἰστέον, ὁτι ἐναντίον φαμὲν ἀφέλειαν τῇ σεμνότητι 

ὅτε ἐν μὲν τῇ σεμνότητιϊ διὰ σύνεσιν καὶ τὰ ϑεῖα ζητοῦ- 
^03 p 3 - , 3 i 5 , e ^ 

μεν, ἐν δὲ τῇ ἀφελείᾳ οὐδὲ τὰ ἀνθρώπινα παντελῶς. f. 
͵ € A 

| Ὑπὸ 

48 τῇ ψυχῇ Mon. om. 419 T. VII. s. 20 Ald. εἰρονείας. 

21 Par, ὅς. Ald. ὧς. .T. VII. ἐμὲ δὲ ὡς. in Mid. p. 586. 22 

, pola. Ald. Mon. om. 25 Ald. εὐτελεῖ τῶν λόγων. Scripsi εἰν 

᾿ τλῆ τῷ λόγῳ. 24 Ald, ἀλενϑείαν.[816] in Par. schenia hoc non est. 
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"Ymó τι νηπίων" ἵἴαως ἀντὶ τοῦ διά vi ἢ μετρίως. 
y. Πολιτικώτερα" ἀντὶ τοῦ * δικανιχώτερα xol συμ- 
᾿ϑουλευτικώτερα" ἱστέον ? γὰρ, ὡς τὰ ποιήματα καὶ στο. 

Qux. oUx εἰσὶ πολιτικοὶ λόγοι. δ. Μᾶλλον “ἄρμότ-. 
τούυσιν" ὅταν συνηγορῶμεν * γϑωργοῖς ἢ παισίν" ἐπειδὴ 

τὸ πολιτικὸν ὀφείλει ἔχειν ἀκροατὰς 4 xol ἐχχλησίαν $ 
καὶ βουλευτήριον. & rol δὲ πονηροί εἶσι. μΞε- 
γοφῶν 5 ταῦτα φησιν ἐν τῇ πρώτῃ ἱστορίᾳ τῆς Κύρου 
"ταιδείας 7 μιμούμενος τὸ ἤϑιος ἐκείνου ἁπλουστάτου 

Oytog διὰ νηπιότητα. ς΄, Τὰ χαταχύσματα" χατα- 

χύσματα 8 ἐχάλουν οἱ ̓ Αττικοὶ τὰ τραγήματα, ἃ τοῖς νεω- 
᾿ς ψήτοις ἀνδραπόδοις ἐπέχέον ai δέσποιναι, πρὸς τῇ ἑστίᾳ 

5 

10 - 

καϑεζομένοις͵ εὔκαρπον αὐτοῖς τὴν κτῆσιν καὶ ὀνήσιμον 406 
ἐπευχόμεναι γενέσϑαε" καὶ ? ᾿Δριστοφάνης ἐν πλούτῳ" 

Φέρε νῦν ἰοῦσ᾽ εἴσω YO τὰ καταχύσματα 
! Ταυτὶ καταχέω σου λαβοῦσα. 

ξ. Καὶ πάλιν ἑτέρωϑιι" ἐν τῷ πρὺς Νικόστρατον πὸ» 
oi τῶν ᾿Δρεϑουσίων ἀνδραπόδων. ή. Ἐφ᾽ σει" ἐφεξζια 
κὰ δικαστήρια λέγονται, ὅταν τὶς ἐξ ἄλλων δικαστηρίων 
εἰς avri λαταφεύγῃ. ϑ'. Ὥσπερ τὸ ἄνευ" ἀντὶ ᾿ξ 

. τοῦ εἰ" μόνον εἶπε τὸ ἄνευ προσωπείου κωμάζειν, εὑτες 

λὲς ἦν, νῦν δὲ προστεϑὲν τὸ ,τοῦ χαταράτου Κυρη- 

βίωνος,“ xal τὸ ,iv ταῖς πομπαῖς“ ἐπῇρε τὸν λόγον 
τὸν 5 πλησιάζοντα τῇ εὐτελείᾳ" ἄνευ δὲ 83 «προσωπείου 

-. .4 T. Vil. sch. min, — 2 Sch. min. σημείωσαι, ὅτι t. 7t. καὶ 

τὰ ict, : ^8 Mon. om., Par. 2977. ὅταν συνηγορῇς γεωργοῖς, παι» 

civ, ἁρμόττει τὸ πολιτικὸν; ἐπειδ, Α Ald, ἀκροατήφ,», ὅ Par, 

2977: ἐκκλησίας καὶ βοὐλεντήρια, 6 T. VIL 7104.19, 

8 Sch.-min, τὰ τοῖς νεωνήτοις διδόμενα τραγήματα παρὰ τὴν ἱστίαν 

καϑημένοις * dowa γὰρ λέγεται καὶ τὸ μαγειρεῖον καὶ ὃ ϑυμιωτὸφ 

καὶ ἢ ἐσχάρα. 9 καὶ ᾿Δἀριστοφάνης — ὦ «— σον λαβοῦσα Par, 

et T, VII, om. 410. Ar, Plut. 789, vóuoc γάῤ ἐστι. 41 T, 

VII. « — de fals. leg. p. 453., 42 T. VIL τοῦ πλησιάζοντοφ, 
A ketor. V. | | gA 

48 

20 
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, * ^ € , χωμαζειν ἐστὶ τὸ μιμεῖσϑαι καὶ ὑβρίζειν χωμῳδίᾳ πῤό- 

σωπον, μὴ μέντοι ὀνομαζειν τοῦτο ῥῇεῶς, ἀλλὰ χατὰ 
ἁπλῶς τυχὸν πλεονέχτου 14 ποιεῖσθαι τὴν κωμῳδίαν, εἰσα- 
γειν δὲ προσωπεῖον ἐστι τὸ καὶ αὑτὸν ἐχεῖνον ὑποχρίνεσϑαι 

$ τον'χωμῳδούμενον. 25 — i, Τοῖς μεϑημερενοῖς" τὸ 

γὰρ !5 εἰπεῖν μεϑημερινοῖς 17 ovx εὐτελές ἐστιν" ἔμφαν- 
τιχῶς γὰρ διαβάλλει 19 τὴν ἀχρασίαν" τὸ δὲ τὸν χαλὸν 
ἀνδριάντα εἰρωνείας ἐστί. «a. Tovg ὄφεες" διαβάλλει 
τὸν Αἰσχίνην, ὡς 19 ἡ μήτηρ αὐτοῦ φαρμαχὶς Tv, xà 

10 χρατοῦσα τοὺς Ogtig ἔπῃδὲν οὖς καὶ αὐτοὺς ἔτε παῖς ὧν 

χρατῶν ἔϑλιβε. ιβ΄. Τρυπηματων᾽" τὸ ?? ἀπό τινων 
μορίων τοῦ σώματος τὴν συνουσίαν᾽ ποιεῖν V 

"En ἀφελεῖς ἔννοιαι καὶ ἐν τοῖς — μασιν ἀπὸ τῶν ἀλόγων 

. ζώων λαμβανόμεναι" xol τὰ λοιπά, BS 

45 Αἱ ἐν τοῖς ἐπιχειρήμοσι μυϑικῆς ἐχνοίας 

τὰ ἐπιχειρήματα τὰ ἀπὸν τῶν ἀλόγων xol φυτῶν, ἐν τῷ 
προχειμένῳ δὲ νοήματι τῷ ? ὃ βοῦς χέρατι παίει" 3 oimoi- 
ηταὶ παραδείγματα ^ εἰσάγουσιν ἐξ ἑνὸς, οἷον 

' “Ὡς δὲ λέων ἐχάρη μεγάλῳ ἐπὶ σώματι κύρσας " 5 

15 Haec usque ad κωμῳδούμενον Mon; om, 14 T. VIL 

πόργου τυχόν. 15 Par. 2977. 2916. add. Τὸ ἐνδεάϑετον 

τῆς ψυχῆς ἀπροσδοκήτως εἰσαγγέλλειν ἐνταῦϑα γὰρ oU προσεδοχήϑη 

αταράσασθαι τὸν Κυρηβίωνα. 46 Par. 3916, 2977, μὲν γάρ. 
Haec sunt etiam apud Sicel. — 17 T. VIL μεϑημερινούς.Ὠ 18 
T. VII. διαβάλλειν v. Xxg. οὐκ ἔστιν εὐτελείας" εἰρωνείας (Mon. 5- 

qu»ac] δέ ἐστιν ἐνταυϑα τὸν xoà. ἃ, 49 T.. VI. ὅτε 5 μήτηρ 

σου μάγισσα [Par. 2916. μάγισα] ἦν καὶ ἐκράτει ὄφεις, καὶ ἰά- 
rortus παῖδας καὶ γυναῖκας) καὶ ἐβάσταζες καὶ σὺ τούτους, ὑπὸ τῆς 

μητρὸς βασταζόμενος (Mon; διαβάλλει --- βασταζόμενος om.]. 20 

Sch. min. post ποιεῖν add. αἰσχρότατυν δὲ τι ἐνταῦϑα. 
4 Par. ἢ, — T. VII. if. 2 T. VII. ὀνόματι τό. Ald. Par. 

τῷ. . $ Xen. Cyrop. Il. 5. 9. — 4 Ald. παράδειγμα. Par, T. 

ssagadelyuoce. 5 Il. y. 35. 
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“καὶ mn 2E | 
Ὡς δ᾽ or! ὄνος παρ᾽ ἄρουραν lo» ἐβοήσατο παῖδας. 6 — . ^ 

β΄. no τῶν φυτῶν" olov “»τὰ γὰρ 7? Ζωρία xal τὰ 
δένδρα οὐδέν us ϑέλεε: διδάσχειν δέ͵ x0. - s 
- "Oyyy 9 ἐπ᾿ ὄχνῃ γηῤάσκει μῆλον δ᾽ ἐπὶ μήλῳ! 05 7 9 

«αὐτὰρ ἐπὶ σταφυλῇ 9 σταφυλὴ, GUxoy δ᾽ ἐπὶ σύχῳ. 5 — 

τὸ 15 παραπλησίως ἀντὶ τοῦ κατακόρως" καὶ οὐχ ἕν ἁπὸν» 
λαβών" “τὸ δὲ ἐγγὺς yaQ ἐστι, γλυκύτητος, ὅτε ἢ ἀφέ; 
Aem ue. ἐπιεάσεως τὴν γλυκύτητα ποιεῖ y, Ei ἀφέ- 
λοι τις τὸ ἀόριστον" ἀόριστον. ἐνταῦϑα τὸ τοὺς QÀ- 10 
το τι μισϑοῦ. πράττοντας, δ΄. Ἡϑιχὰ. τῷ ἀξίστε " 
τουτέστι τῷ OpxQ* πίστιν δὲ ἀγδεισεικὴν. τὴν ̓ἀπόδειξιν 
φησιν: é ᾿Αὐτίχα ἡ ὀξύτης" τὸ 11 περὶ τῶμ ,"ΒΒυζὰνς 
τίων παράδειγμὲι, ὅπερ τέϑεικεν ἐν τῷ “περὶ μρϑόδου, γορ- 
γότητος 1i διπλὴν ἔχει τὴν ταχεῖαν ἀπάντησιν επρὸρ piày 16 
γὰρ τὸ 13 »λακοδαιμονοῦσε Βυζάντιοι" t 1^ qe "ep 7 P 
Qov εἰρημένον ,. ἀπήντησεν. ὀξέως, aet ἐπίχρεσεν JOY. XC. 
ησφόδρα yt εἰς πρὸς δὲ τὸ, »ἀλλ᾽ ὑμὼς αὐτοὺς: δεῖ 8 

εἶναι," παρὰ τοῦ ῥήτορος αὐτοῦ τιϑὲν ἄλλη ταχεῖα ἀπᾶν.. 

τησις γέγονεν ,9 χατασκευαστεκὴ τοῦ λεχϑέντος" συμ- 0 ’ 
φέρει γὰρ τῇ πόλει" τὸ οὖν ἥτοι ἀπαντῶντα. λόγῳ T. 
ἢ ὁπωσοῦν οὕτω ψοήτέον" 5 τῷ πάρ᾽ ἑτέρου λεγομένῳ ἴδ᾽ 
ἀπαντῶντα" ἢ τῷ παρ᾽ ἑαυτοῦ τεϑέντι" 17 ἑστέον δὲ, Ug 

ῃ μὲν deworne χαϑάπαβ καὶ τελέως βαϑάεης. ἐστὶν, Ἶ | 
e — — 

6 Tl. 7. 1. 588, 'Mon. καὶ διάσατο. . 2 Plat, Phaedr... 

259. à. Recepit haec etiam. Sicel; | 8 Od. s. 120. ὃ me 

σταφύλὴν 4ταφύλη, σύκον. “49 Haec uisque ad lite: e "'absünt ὁ δ 

ἃ T. ὙΠ. 9.18 "T. VII. ag, et Sicef, : «^13 T. . VII. Sic. Ón- * 

φότητος. recte AM, zog 15 de ὍΝ p.95 -— 14 T. yl. ἢ 

add. ἀλλ᾽ ὅμως δεῖ σῷς εἶναι. — 15 T. Vit. Sic. γέγονε, tum 

Mon.. καταστελλαστική Sic, κατασκευή. 16 Ald. τὸ π. 4 λεγομένους 

47 Ven. addit: ὥσπερ τὸ ἀδελφίξειν παρὰ ̓ Ισοκράτῃ ἀντὶ τοῦ OH 

φὺν καλῶν. Addo T. VII. 10. τὸ μὲν γὰρ ἀφελὲς ἄπλατον καὶ μη- 
δὲν ἔχον βαϑὺ, f δὲ ὀξύτης ᾿βαϑύτης ἐστίν, κ. Ἢ μὲν γὰρ Our, 

TN 34.. 
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δὲ ὀξύτης ov τοιαύτη, ἀλλὰ φαντασίαν Eyes μόνην * 
vérnroc xe Oüxsgm , ouvre. ἐστιν ἀκριβῶς ἢ * 9 διόλου 
βαδεῖα A. ἐπιπόλαιος τις βαϑώτῃς" τὰ δὲ ἀφελὲς a- 

πλαστὸν καὶ μηδὲν £y» βαϑύ *, 5: ταχεῖα τοίνυν ἀπα»- 
 τησις δεινότηξάς dato τὸ 'ιδὲ. ψιλὸν καὶ ἐξ. ἔπεβολῆς εἰσ- 

ἀγεσθδαε πὸ voro: καὶ ἀιαταυκεύως ἐκφέρεσϑαι t ηδενὸς 
ὄδωθεν φονεφολζαμένου,, ὥσπερ A Τῇ περιβολῇ καίπερ ὃν 

βαθὺ ἀφελές. ἔδοξεν ciyas ̂ ε΄. “Δελφίξειν., x9 arg 
Nw ὄν ERO! S$atssoov: ift£oy, ὅτε εἰ καὶ μετὰ 

τὸν re γλυχυτητος λόγον φερὶ demivnrog διδάσκει, ἀλλ 
ἂν τῷ λέγε, estat δὲ, Τουνέστιν ἡ δοιμύτης xó ἡ οξύ- 

το; e ini τὸ πλεῖστον 55 γλυχύτητὰ: ποιοῦσον ἐν age- 
sala ,Δδιίνυσιν ?*- ὅτε f» τι xoi ETE ὑπολαμβάνεν 

δεῖ γλοξώτητω xe δριμιϑτῳτα, καὶ. ἕνα φὸν᾽ στερὲ ἀμφοτέ: 

: ἀξ ger: όγον; M δὲ xe: διῃρησίδᾶι δ τι δοχξδῖ" ἀφελείᾳ yup, ὡς 

voc 35. φησῖ; ; χρὴ m προδήκεν ἢ Spir τε 

407 καὶ “ὑξύεῃφι - ἦν Ἁρκάξομ νης". ὁ Ms ree τροχοῖο | 

— So. j OT 
Vs. Y QU. 

"ER eel χλναύτητοίοι | 
- * 

20 "proa W ue, τὰ καὶ ἡδονὴν ἢ ἔχουσαι μάλιστα μὲν πᾶσαι οἱ 

τε , μυϑικαὶ καὶ ̓τὰ λοιπά, "c . ' 

Dus M Toy ^ un 

- EVÀ yy 045b δέ. Mae * k ὃς αὐτὸς ἔφη, ἀπέτασί, 

Yt 7T 

P καλεῖ | καὶ —— xoà i ὡραῖον λόγον , 5s giróg : ὑποχα- 

4g T. Ni. e Sid, καί. Qua séquantuir post Bob, T. VII. 

" Sic. 'om." "49 "Sch; min. 20 Ald: ^ 'ὡς ἐπιτόπλεῖστον. 21 

Kld. δείκνυσι à ἅτι, T. VIT. xy. E Ald. ̓διῃρεῖσϑαι. 23 Ald. αὐτούς. 

24 Sch. mín. χφείττων ἐσχὶ τῆς ἐχούσης TO0700 , oͤ γὰρ͵ τρ. ,ἁρπάρει. 

ER NT 8. 7 2 Ald. ἀφελεία. T. VII. ἀφελείας. - 
οἷ 

* * 
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ud διδάμκει;" δὲν. ταῦτα ὀνόματι. “μόνῳ. —XR TOUT 
ὄντα.-3 Bs To: δικαστηρίφ" τῷ Aoeip πάγῳ * δὴν 
λαδή" orte. EE ἔχει. τὸ “ημοσϑενιχῤν" ἐν ἐνυκόν» δὲ rov- 
τῷ τῷ δικαστηρίῳ ϑέκας φόνου ϑεοὶ 5 xal δοῦναι καὶ λα- 
fstv ἠξίωσαν. καὶ" δικωαταὶ 7 γενέσθαι duveyó σιν GÀ- 5 
λήλοιξ, ὡς! λάγος Ao ein μὲν Jfoceioo» ὑπὲρ AAigóoOlov 
τοῦ υἱοῦ. παρὰ »dotoc, δικάσαι δὲ Εὐμενίσι xoà "Ὀρέστῃ 
oí δώδεκα ϑεοίς γ᾽ Διὰ τῶν τὴρ γοργότητορ" 

τουτέστέ. ̓ κἀμματικώτερα τὼ κῶλα ποιῶν xe τῶν. μδρι- 

Pd 

σμῶν. τὰς ἀποδόσεις ἐπιταχύνων, ἐχγὼς, ; γὰρ ἐν. te. προ- 10 ᾿ 
τεϑέντι Δημοσϑενικῷ παραδείγματὶ. ὃ δὲ τοῦ. "μὲν χδῖται" 

τὸ δὲ τεμὼν ἀντὶ τοῦ“ ἐμητικῷ. χρησάμενος ὀχήματε, δι 
περ ἕν τῷ περὶ γοργότητας ἔφη. Τὰ περὶ τοῦ Πα- 
yOGe^ -Hoodoroc ἐν ἕχτῃ 9 φῃσὶν, ὡς οἱ " AO nvoios, μέλ- 

λοντεὰ πολεμεῖν τὴν: ἐν αραϑῦὦνι πόλεμον' ἔπεμψαν. εἰς 
“Σπάρτην κήρυκα Φειδεπιείδην ἡμεροδαόμὸν" τῷ δὲ παρὰ 
τὸ JIIogOcwov 0gog τὸ ὑπὲρ τῆς Τεγέας o Πὰν περιὸν» 

σιίπτει" βοήσαντα δὲ τοὔνομα τοῦ Φειδιππίδου. τὸν IlG- 

γα, ᾿᾿ϑηναίοις κελεῦσαι. ἀπαγγεῖλαι » ὅτε ἑαυτοῦ μηδε- 
μίαν ἐπιμέλειαν ποιοῦνται 'SUVOV. ὄντος αὑτοῖς καὶ. πολ- 20. 

Àeyn γενομένου. σφίσιν ἤδη. χρησίμου" τὰ δὲ χαὶ ἐσο- 

μένου" to δὲ περὶ τοῦ Ἴζχχου εἴρηται, ἐν τῷ περὶ σεμνός:- 

τητος" καὶ ἴσως ἄλλα τιν ἀ" οἷον 5 τὰ περὶ τῆς γλαυ- 
xoc, ὅτι παρὰ ro τὸν καιρὸν. τῆς συμβολῆς ἐφάνη, II 

τὰς Artixue ναῦς — , καὶ τὰ περὶ τῆς πὲρι- 25 

στερῶς, ὅτε ἐπὶ τῆς 2 Θεμιστοκλέαυς τριήρους ἐφαγνη 
καϑεζομένη,) ἅϑεν χαὶ μετὰ τὴν νίκην ἀπάρχου 13 4geo- 

5 Ald. ovrag. 4 Par. δηλαδὴ πάχῳ. 5 Par, 2946. 2977. 

οὕτως ἔγει τὸ fM. 0 τι dy! p. τούτῳ. Mon, haec non habet - conir, 

Áristoor. p. 641, 6 T. VIL. oi Sol. 7 Ald. Par. δίχας T$. 

T. VII. δικασταί... 8 VI. 105, .9 T. VII. η. 10 T. VII. περίς 

11 T. VIL ἐφάνη περιΐπτ. 42 τῆς ex T. VII. recepi. ᾿ 15 

Mon, ἀπάρχουσιν. τ 

1$ 

4 

/ 
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δίτης ἱερὸν ἱδρύσατο ἐν ]Π]ερραιεῖ, ὡς ““μμώνιος ὃ Afay- 
᾿ πρεὺς 534 by τῷ περὶ βωμῶν φησί" χαὶ τὰ περὲ τῆς Al- 
γιγαίας *5 τριήρους, V τις πρώτῃ τῆς ναυμαχίας ἄρχειν 

ἔδοξεν, ἐπαγομένη τοὺς ifiaxióac* ὡς γὰρ ἩΗρόδστος ἐν 

δ ὑγδόῃ᾽ φησὶ, κατὰ χοινὸν δόγμα τῶν ᾿βλλήνων Aluvri 

μὲν καὶ Τελαμῶνι, ἐν Σαλαμῖνε ηὔξαντο, ἐπὶ δὲ τοὺς 
ἄλλους «Αἰακίδας εἰς Αἴγιναν ναῦν 16 ἀπέστειλαν Ἐ7 χαὶ 

ἕτερα τοιαῦτα. é. Κάλλους χωρίου, οἷον *9 ἡνίχα 
τὸν δενελάου οἶχον Ὅμηρος 15 ἐχφράζει ἢ τὸν 4Axi- 

40 vov χῆπον ἢ τὰς ἐν σοίᾳ ?* πηγὰς ϑερμοῦ καὶ ψυ- 
χροῦ ὕδατος. ς΄. di ὕσδων ?? μαλίνων" τουτέστιν 
ὄξων xoà χλάδων μηλίνων , οἱ yap . «Αἰολεῖς᾽ τρέπουσι τὸ 

0 εἰς V, ὡς Ovoum Ovyua* τὸ δὲ ξ εἰς σ xol ὃ, τὸν ?! 

ζυγὸν σδυγὸν λέγοντες. ξ΄, Οἷς γὰρ ἕκαστος" ἐμφρύ- 
15 voc τοῦτο ?* καὶ φιλοσόφως φησί" καὶ γὰρ 35 καὶ “Σω- 

κράτῃς εἰώϑει λέγειν" οἷος ὁ βίος, τοιοῦτος ὃ λόγος, καὶ "6 

ὁ λόγος, τοιαῦται αἱ πράξεις, ἀναστρέφων ?7 αὐτά. 
ή. Ορᾷς ὡς μεγέϑονς" ἐπειδὴ yap ἢ τραχύτης ἀνα- 

. γέρας ὑπὸ τὸ μέγεϑος, εἶπεν ὅτι μέγεϑός ἐστε" τὸ δὲ 
τραχέως καὶ σχληρῶς, εἰ καὶ διάφορον δοκεῖ εἶναι, ἀλλ 

20 οὖν ἔμοιγ ταὐτὸν φαίνεται. 3. Τῶν φύσει ἣ δέων" 
! τζουτέστε τῶν μυϑιχῶὼν, 

44 Mon, λαμπρός. 15 Ald, αἰγινέας, Par. T. VII. Aip- 
γαίας, 1416 Ald,»vot», 17 T, VIL δα. ἔτι ys μὴν - καὶ τὰ στερὶ τοῦ 

γυναικείου φἄσματος, ἤν φησιν o * Hoóllorog ὀνειδίσασαν τοὺς μετὰ 

᾿Αδειμάντον τοῦ Κορινϑίων στρατηγοῦ ὑποχριροῦντας ἐπὶ τὼν ᾿7σϑμὸν 
πυοτρέψας τῆς ναυμαχίρις ἔχεσϑαι, 18 T, VIL. , etSicel; 49 Od. 

8,75, 20 Od.sg.111. sqq. 2111,7,147. 22 Ald. ὕσδων. Sapph. 

Fr. IV, Gals£. 25 Par. ro. 24 T. VII. iy. “καὶ τοῦτο καὶ 

(Mon, καὶ τοῦ τὰ φιλ.]. 25 T. VII. γὰρ ὃ ϑεῖος Σ. 26 xoi 

οἷος ὃ λόγος Mon. om, 2427 T. VII. xo) ἀν. τὰ αὐτά. in Par. 

3910, haee seriori manu adiectá sunt. 
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"Et 1 JLOLSL γλυκύτητα καὶ τὸ τοῖς ἁπροαιρέτοις προαιρετικόν τι fí8- — 

- ιτιϑέναι" καὶ τὰ λοιπά. 

Ev δὲνκαὶ ἄλλων" καὶ " ᾿ 7ὰρ Arrixaũ χρῆται, 
ὡς τὸ ὀῤῥωδῶν" 3 xoci δωρικαῖς, ὡς τὸ ἀμβώσας. ; 

ZU» vs Óv' ἐρχομένω" 3 Ὁμήρου .3 τοῦτο γέγρα- 5 
gs Πλατων. 4. νύμηρος δὲ οὕτω quoi 

Σύν τε OV ἐρχομένω καὶ τὸ πρὸ ὃ τοῦ 5 ἐνόησε" 

παραπλοκὴ δέ ἐστιν "7 Jv ποιημάτων μετὰ πεζοῦ ÀO- 

γου μίξις καὶ συμπλοκὴ ὡς τὰ προτεϑέντα παραδεί- 
γματα, ' E S | 10 

Περὶ δριμύτητος καὶ τοῦ ὀξέως λέγειν, oo ci- 408 

ov re καὶ & oo, καὶ. ἡδονὴν ἔχοντος Aóy ov. 

wEgw» ἐρεῖν τι καὶ περὶ δριμύτητος καὶ ὀξύτητος ὡς προσηκούσης 
τῷ ἀφελεῖ τὸ καὶ ἡδονὴν ἔχοντι λόγῳ" καὶ τὰ λοιπά. 

"E. gu ἐρεῖν" ἱστέον, ὅτι Δριμύτης ψίνεται, ὅταν 45 

τὰ βαϑέα νοήματα ἁπλῶς χαὶ ὡς ἔτυχε λέγωμεν" ἀπο- 
ροῦσι δὲ, διὰ τί, ὥσπερ περὶ ἑκάστης τῶν ἰδεῶν * τῶν 

ἄλλων ἐννοίας λέγει καὶ τὰ ἑξῆς, oUy οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς 

δριμύτητος. ἐχτίϑεται" καὶ φαμὲν, ὅτι ἀμφισβητεῖ, πό-᾿ 

τερον ἡ δριμύτης περὶ λέξιν γίνεται ἢ) περὶ: τὰς ἐννοίας" 20 

περὶ οὖν τῶν ἀμφισβητουμένων οὐκ δύνατο ἀφωρισμέ- 

yug xoi κατὰ μέρος ὡς ἐν τοῖς ἄλλοις διδάσκειν" ἔτι δὲ 
δριμύτης 3 λέξις τις ἔχουσα διάνοιάν τινα ᾽ πλήττου- 
σαν τὸν καϑ' οὗ λέγεται, ἕτερόν τῷ χυρίως σημαίνουσα 

παρὰ τὸ λεγόμενόν. β΄. Καὶ δὲ μηδέν" ἱμετ᾽ ὀλέγον 2 25 

4 T. VII. xy, .2 T, VII. add, b τῇ πρώτῃ fc. 9.) λέγων τοιαυ- 
τα ἀπεμάχετο, ὀῤῥωδέων, μή τι ἐξ αὐτέων κακὸν γένηται. — ibid. 
c, 8. μέγα ἀμβώσας. . 51.«224.. A Symp. p.174.D. 5 ^ 
Par. πρὸς ὃ τοῦ ἐνόησε. Ald. πρὸ τοῦ 9. ᾿ ' 

1 Par. τῶν ἄλλων ἰδεῶν. ^ 2 Ald. δριμύτητο. 3 τινὰ ex 
Par. recepi, Áld. óm. - | : 
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διδάξει σε ὃ τεχνικὸς τί ἔστε τὸ εἰ μηδὲν. πρὸ αὐτῆς d 
λελεγμένον, iv οἷς περὶ αὐστηρῶν καὶ σχληρῶν Ou. 
γεται καὶ τῶν. παραχειμένων αὑτοῖς. γ΄. Ἧς οὐχ ἔστι 
κυρέα᾽ τουτέστι χαϑ᾽ ἧς oU κατὴγορεῖταε κυρίως. ὅ. 

δ᾽ Ἡμῶν πάλιν" ἐπὶ τοῦ τὸν ἄνδρα "τὸν ἴδιον φιλεῖν χα. 
στὴν γυναῖκα. & Οἱτὰα σπου δαΐζα" σπουδαῖα γελοῖα! 
τὰς γνώμας λέγει" τῶν γὰρ γνωμῶν αἱ μὲν εἰς μελέτῃ 
εὕρηνται, αἱ δὲ. ἀστεϊσμοῦ εἵνεχα " οἷον εἰσελϑών τις tle 

τὴν τρίπολιν τὰρ ἄλλας δύο πόλεις ἀπῇτει. 5 ς΄. ΜῈ 
10 λει δ γάρ τινε" περὶ Διοπείϑους λέγει ἐν τῷ περὶ 

Χεῤῥδονήσον 0 ῥήτωρ. ξ΄, Τὸ μηχάνημα" τὴν πα- 
γρυργίαν σημαίνει τοῦ Φιλίππου, ὅπερ ἐστὶ δριὶμύτητος 
ἴδιον, ἡ. O κύματ᾽ οἰκῶν" δ τὸ γὰρ oiov. καὶ τὸ 
ἡρμήνευσεν ἐπὶ ἀνθρώπων κυρίωῤ. λέγεται, τὸ μέντοι fe 

45 uzvevas xai σχληρότερον, τέτραπται" οὗ δοκεῖ δὲ διὰ τὸ 

παρακεῖσϑαι τῷ οἰχῶν. OD. Ἢ τῶν ἄλλων" οἷον" 
μυϑικὸν ἢ ἱστορικὸν ἢ τὴν, αἴσϑησιν εὐφραῖνον᾽ ἢ dua 
φάσματα διηγούμενον" σημείωσαι δὲ *? πῶς ἐνταῦϑᾳ τὶ 

τῆς ὡραιότητος πάντα ἐν βραχεῖ λόγῳ διεξηλϑε κατὰ τὸ 
0 ὀχτὼ μέρη» ἔννοιαν, ** μέϑοδον, καὶ τὰ Aoi. 

Περὶ ἐπιεικείας. 

᾿Βπιεικῆς voi ἠϑικὸς λόγος γίνεται κατ᾽ ἔννοιαν μὲν τοι ὅταν ixo- 

τὰ τις αὐτὸν μειονεκτοῦντα δεικνύῃ" καὶ τὰ λοιπά, 

Τὰ γὰρ κατὰ νόμους" νόμῳ Ἐ γὰρ αὑτὸν mi 

4 T. VII c. γέλοια. ὅ Par. 2977. add. Oĩ uoi τῶν 7- 
Aolom, oi σπονδυλοκόποι μιμοῦνται τοὺς γραμματικοὺς καὶ εὐδοκιμοῖ- 

σιν ἐν αὑτοῖς, λόγους τινὰς λαρυγγίζοντες, ov κυριολεκτοῖντες, ἀϊ- 

λὰ τρὺς ἐπ᾿ ἄλλων κειμένους ἄλλρις σνναρμόζοντες, 6 Ald, jà- 

λει, — de Chers. p. 96, 7 Seh. min. περὲ τῶν ἐν Xejonjm. 

Β Eurip. Polyido. cfr. Matth., T. IX. p. 809. 9 T, VII. 

$0 Sch. min. δέ οἱ ἐγεταῦϑα Qm. — 11 ἔγνφιαν, μέθοδον T. VIT. on. 

4 T, VII. y, ᾿ 
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τὴν γεγενῆσθαι φήσας οὐδὲν ἀξιὸϊ παρὰ τοὺς ᾿4ϑήνησι 

νόμους ψηφίξεσϑαι αὐτῷ" ὅσα τοίνυν οὐδὲ κατὰ TOV 

τοὺς πολίτας ἀπεχτονότων οἱ νόμοι γίνεσϑαι συγχωροῦ- 

σι, 3 ταῦτα διὰ τοῦ ψηφίσματος ᾿Δριστοκρατην " δείκνυ- 

σι γεγραφότα κατὰ τῶν. ἐπηρεαζόντων xal δικαίως ἔστιν B- 

ὅτε τῷ Χαριδήμῳ. ᾿ B. Οὐδένα πώποτε" , Αἰσχίνου 

κατὰ Τιιάρχου προοίμιον. — y. Καὶ ἄλλο 5 ἐμ- 

φαίνει" τουτέστι. δεινότητα. δ. Βαταλον" βάταλος 
λέγεται 0 μυξώδης" $ £&. Βαρέα μέν" τουτέστι 7 βα: ὁ 
ρύτητι προσήκουσιν" γενικῶς ὃ μὲν γὰρ ἤϑους εἰσὶν αἱ 10, 

εἰρωμεῖαι," εἰδικῶς 35 δὲ βαρύτητος. ς΄. Σπάνια οὗ ν' 

τὸ τὰ ἀξιωματικὰ τῶν ὀνομάτων 11 ἑτέρως xoi ἐπιεικξ-: 
orepov λέγειν. ζ΄. Τὴν αὐτὴν ἀτιμίαν" προσκει- 
μένης *? γὰρ τῆς ἀτιμίας σφοδρύς ἐστιν Ὁ λόγος. ἡ. Μὴ 
πανοῦργος Ov' πανοῦργος κυρίως μὲν 0 πᾶσιν. ἔργοις 15 
ἐπιβάλλων, ὁ δραστήριος καὶ ἐνδργής" χατεχρήσαντο δὲ 

τῇ λέξει οἱ παλαιοὶ ἐπὶ τοῦ ἐν κακοῖς νοήμασι xol ἔργοις 
ἐπιβόλου" 33 9. Περὶ ὧν μέν ἐστί τις" τὸ τὶς ἀό- 

quorov καὶ τὸ ὧν, 

Περὶ ἀληϑινοῦ λόγου... , 30 

Ὃ ἐνδιάϑετος καὶ ἀληϑὴς καὶ otov ἔμψυχος λόγος͵ τὸ μὲν πλεῖστον 

ἔχει περὶ τὴν μέϑοδον , xai τὰ λοιπά. - 

Ὁ ἐνδιάϑετος" ἀπορεῖται. διὰ τί κατ᾽ ἀρχὰς τοῦ 
βιβλίου τὴν ἀλήϑειαν ἰδέαν εἰπὼν καϑ᾽ αὑτὴν νῦν ὑπὸ 

s 

-— 

2 T.VII. συγχωροῦσιν. δ T. VIL. -pioroxoüry. 4 Par. 

T. VIL. γεγραφότα Ósx»voi —— 5 Par. ἄλλος. ᾿ 6 Ald. μυξώας. 

Par. Schol. min. μυξώδης. 7 Sch. min. τουτέστε om. 8. Ald, 

Par. ἑνικῶς. Sch. min, γενικῶς. 9. Ald. εἰρογεία. — 10 Sch. 

min. ἠϑικῶς. 41 Sch. min. »οημάτω»- - 42 Sch. min. "po- 

κειμένης ἀτιμέαφ. 13 Ald. ἐπιβόλουν. Par. ἐπηβόλου. Sch. min, 
εὐεπιβούλον. | : EE 

} 

e. 
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τὸ ἦϑος᾽ αὑτὴν ἀνάγει * xol φασί τινες, ὡς ἴσως "Eppo- 
y&fnc 8E ἤδει τὰς ἰδέας, «καὶ οὐχ ἀπηρίϑμησεν ἐκεῖ τὴν 

ἀληϑειαν" προσέϑηκαν 1 δ᾽ ἂν οἱ μεταγραφεῖς" ἑστέον 

400 δὲ, 5 ὅτι ἀληϑινὸς μὲν λέγεται. λόγος, ὅτε ὁποῖα ἐστι 

& τὰ πάϑη τῆς, ψυχῆς, τοιαῦτα καὶ * ἐμφαίνει αὐτά" ἐν- 
διάϑετος δὲ ὡς διατιϑέμενος τοιῶσδε ἢ τοιῶσδε πρὸὺς 

τὰ πράγματα, ὀργιζόμενος 5 δηλαδὴ ἢ οἰκτεΐρων. 8. AA 
ἔσως τοῦτο" διότι χατὰ ἐπανάληψιν ἐπήγαγε τὴν βα- 

θύτητα τὸ, Avoporiev * ὦ γῆ καὶ tol." γ', Ἔχει 
“τινὰ xal ἐδίαν" πᾶσων μὲν γὰρ ἔμγοιαν μεϑοδεύων 

δεόντως ὑπὸ τὸν ἐνδιάϑετον 9 ἄξεις λόγον ? τῶν ὁμο- 
λογουμένων" δι’ ἃ δὴ καὶ τὴν πλείστην ἔχει περὶ τὴν μέ- 
ϑοδὸν δύναμιν" διὰ γὰρ ταύτης τὴν Ἐξ πάσης ἐδέας ἔν- 

᾿γοιαν ποιήσεις ἀληθινήν" πλὴν *? ἔγχει, φησὶ, καὶ ἐδίας 
45 ἐννοίας τὰς σχετλιαστικάς" τὸ 83 δὲ aAM. ἔννοιαι μὲν, 

τουτέστιν αἱ σχετλιαστικαί" τὸ δὲ σχεδὸν ἄῤῥητον διὰ 
τὸ πλῆϑός φησιν. δ΄. Οὐ γὰρ ἀπῇτει" ἡ αἰτία, ὅτι 

οὐκ ἠδύνατο παϑαίνεσϑαι πρὸ τῶν ἀγώνων μηδενὸς 
.Umóvrog τοῦ χινοῦντος αὐτόν" τὸ δὲ ἐξώλης ἀπολοίμην, 

20 τοῦτό ** ἐστι τὸ ἐνδιάϑετον διὰ 5 τὸ ἐξαίφνης εἰπεῖν 

avro. ἐ. Οὐκ ἴσασιν οὗτοί σε" t5 τοῦτό ἐστι τὸ ἐν- 
, διάϑετον, ὅπερ εἶπε χατὰ ἀποστροφὴν πρὸς τὸν ἀντίδι- 

χον- ἐξαίφνης" ΣΥ͂ τὰ γὰρ ἄλλα πρὸς τοὺς δικαστὰς ἡ ην" 
— 770m 

f AM, προτέϑηχκαν. “ 9 Mon. haec om. Sunt in Par. 2977. 

sine ἰστέον, ὅτι et sq. λόγος. — 5 Par. 2977, tiol. 4 καὶ Par. 
.2977. om. — 5 Par. 2977. ἢ ügy. ἢ οἶκε. 6 comtr. Ándr. p. 
618. 7 T. VII. δ. ὅτι μὲν. πᾶσαν ἔνν. 8 T. VII. xoà οἷον 

ἔμψυχον ἄξει. 9 Ald. λόγων. - 10 Par. δεῖ. 411 τὴν T.VII. 

om. 412 Mon. πολλήν. 13 Haecabsunta ΤῸ VII. 14 Sunt 

baec in Sch. min, — 15 Ald. τὸ διὰ τό. Sch. min. διὰ τό, Post 

αὐτὸ eadem add. προηγουμένου τοῦ λόγου αὐτοῦ τοῦ ἑτέρου. 46 

Mon/ haec om. Sunt in Par. 2916. 2977. 17 ἐξαίφν. T, VII. 

' em, Tum idem: τὰ δὲ ἕτερα ἦσαν πρὸς τοὺς Qux. , ἐχεῖνο δὲ αἰφνί- 
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ς΄. Καὶ 18 al τραγῳδία υ" ὡς τὸ & d, σίγα, σίγα: 
ζ΄... Χωρὶς καταστάσεως κατάστασιν 7 τὴν πρότα- 

σιν ἢ τὴν ἀντιπρόξασιν λέγει. ῆ: Αὕτη μὲν. 7 μέ: 

ϑοδὃ ag" ὅσον μὲν γὰρ πρὸς τὴν ταχεῖαν ἀπάντησιν; 
γοργότητόρ ἐστιν" ὕσον δὲ πρὸς τὸ ἐξαίφνης, τοῦ ἐνδια- 5 

Oérov. ϑ'. Περὶ δέ συνδρομῆς" ὅτι μὲν περὶ ταύ- 
της οὐδὲν εἶπεν, ὡς ἐπαγγέλλεται, φανερόν" χρησόμεϑο: 

δὲ ταύτῃ, ἢ ὅταν 19 σφόδρα ὁμολογούμενον ἢ τὸ παρὰ 
τοῦ ἀντιδίχου λεγόμενον, ὧρ ἐκεῖνο" 25. ἀλλὰ τὸ τοῦ Ke- 
φάλου καλὸν, καὶ νὴ dia εὔδαιμόν γε" ἢ ὅταν συμφέ- 10 

en μὲν xel ἡμῖν τὸ λεγόμενον, ἔνια δὲ τοῦ πράγματος 
ἐνοχλοῦντα πείϑεσθαι μὴ συγχωρῇ» οἷόν. ἐστι τὸ ?* nae; 

Ὁμήρῳ. B 
Nol δὴ ταῖτα ys πάντα 33 γέρον κατὰ μοῖραν ἔειπες: 
"AMA δδ᾽ à ἀνὴρ ἐθέλει" 45 

ἔστι ?? δὲ ταὐτὸν συνδρομὴ καὶ ἀντιπαράστασις" εὑρί- 
yvy — . , ᾿ ᾿ς δὶ σχεται OVV ἐν ταὐτῷ γοργότης, ἀλήϑεια καὶ συνδρομήως 

, y 2 μέ . 3 1 , , —-— ' 3 
t Etivr àingyaysv' sv γὰρ ἡβούλετο καταστατιχὼς 6 

πεῖν, οὕτως ἂν ἔφη" ὕπερ γὰρ ἐπὶ νεὼς καὶ τῶν ἐμπλε- 
, ἢ 24 3» L er 31 , 1 , 

ὄντων ?* εἴωϑε. συμβαίνεεν, ἕως ἂν σωώζηται τὸ σχαφος 20 

καὶ τὰ ἑξῆς" νῦν δὲ μὴ καταστήσας, ἀλλ᾽ 3" ἐξαίφνης - 
. 1 , 3 1 26 1 4 ' , 3 , 
TOV λόγον ἐπειπὼν. "5 πολὺ TO ἐνδιαϑδετον εἰργάσατο. 

Ἔστι δὲ παρὰ τὰς προειρημένας ἑτέρα τὴς μέϑοδος ἐνδιαβέρου 

λόγου" καὶ τὰ λοιπᾷ. 

e dió καὶ pM ov οὐ γὰρ xat. ἐπυτήδευσιν ἐῤῥέ- * 

διον εἶπε πρὸς τὸν Αἰσχίνην ἐν τῷ περὶ παραπρεσβείας. 

Ald. óm., est in Par. . 19 T. VIL ια. 
T. VII. ἐκεῖνο. pro cor, p. 310. 

18 καὶ 

^ 20 Ald, ἐκεῖνος. Par. 

21 Mon. τῷ Ὁμήρῳ. 22 
γε πάντα Ald. om. ; inserui ex Pár. T. VII. — Il. c, 286. 25. 

T. VII. τὴν αὐτὴν» ἔνιοι καὶ συνδρομὴν καὶ λύσιν, ὡς προεῖπε. xa- 

λοῦσιν. ἔστι δὲ ταὐτὸν συνδρομὴ ἀντιπαραστάσεως. ^ 24 Ven. 
σιλεύντων. — 25 T. VH. ἀλλὰ συγνδέτως τὸν λόγον εἰσενεχκών. 26. 

Par, εἰσενεγχών. 
s , 
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Qu 77, ἢ yap ἂν ἐδέδατο τὴν ἀχόλουϑον vbrikovgow 
ἤγουν 28 ἀπόῥοσιν, ἀλλ᾽. εἴρηταν ἀναχολούϑως καὶ ὡς. εἰ- 

, τὸς gv εἰπεῖν τὸν δργιζξόμενον". ἐπισημαίνεσθαι 7? 0& ἐστι 

τὰ παραλέγειν ὅτι βούλομαι λοιδορήσασϑαι. β΄.“0. γὰρ 

δὲνδιαχειεμένως" ὃ ἄνευ τοῦ ψζημαίμεσθαε λαεδορῶν δό- 
χησιν TQ ἀχροατῇ παρέχει ὡς αὐτομάτως εἷς ὕβοεις ἐμ- 
αίπτων" διὸ καὶ “πεῖσαι τοὺς ἀχροατὰς 35 ἱχανός ἐστιν" 

ἃ, δὲ. ἐπιαημαιμόμενος οὐχέτε ὁμοίως τὸ πιϑανὸν διασώ- 
ber 51 xol Poit eror. γ. Ἔν ταῖς ἐπεφοραῖς" ' ταῖς 

49 καταφοραῖς᾽ καὶ - “μετὰ δραστηριότήτος κατηγορέαες" οὗ 

γὰρ χαταφοριχοὶ τῶν λόγων σφοδρότητος οἰχεῖοι. δ΄. Ha- 
Qog ψυχῆς" οἷον ἡδονὴν, 35 λύπην, ϑαῦμα, φόβον, 

ἔλεον. ἐ. Ἢ χεὶρ ἐπηκολούϑη σε" φησὶ γὰρ ἐν πέμ- 
στῳ "3 τῇς Κύρου. παιδείαᾳ ὁ Avo; ὅτε ἡ Πανϑία 

45 τεϑνεῶτος ὑπὸ τῶν «Αἰγυπτίων τοῦ ἀνδρὸς λαβοῦσα Τὴν 

χεῖρα ἠσπάζετο, ἡ δὲ, ἀποκοπεῖσα γὰρ ἣν ὑπὸ πολεμίων 
χαὶ τῷ σώματι ὕστερον. ὑπὸ τῶν οἰχείων ἐφαρμοσϑεῖσα, 
δραξαμένης ἑτοίμως. ἀπεσπάσϑη" 34: ξ΄. Καὶ ai er 
ἐρωτήσεως" ἡ uiv ἀπουγροφὴ E ἀηδφάσεως 35. κξἰσά- 

20 γεται, πεποιϑότος τοῦ λέγοντος ἀληϑὲρ' εἶναι τὸ πρᾶ- 

γμα" 36 ἡ δὲ μετ᾽ "7 ἐρωτήσεως ἀποσερόφὴ προσκειμένην 
ἔχει τὴν ἐρώτησιν. n. Διὰ τὴν &ipwveteav* προεῖπε 
γὰρ, ὅτι αἱ εἰρωνεῖαι ἔννοιαί εἰσι τοῦ ἐνδιαϑέτου.. ϑ'΄.«Ὃ 

μέντοι πέφυκεν" ὅτι αὔξει τὸ ἐνδιάϑετον. i. 4no- 
25 ὃ εδειγμένων" 55 ὁμολογούμενόν ἐστι πρᾶγμα, οὗ ἕνε- 

xey.*? οὐδεὶς. ἀμφισβητεῖ" olov ὅτι φωτὸς « ὃ ἥλεος αἴτιος, 

f 

27 T. VII. ἐῤῥήϑη. 28 Ald, ἤως. 29 énicgu. — λοις 

δορήσασϑαι T. VII. om, 30 T. VII. ἀκροωμένους, 51 T.VII. 
διασώσεις $2 Par..2977. Ven. nominativos ponunt. 33 

VII. 5. 8. ᾿ 34 Par. ἀπεσπάσϑης 35 T. VII. x. 56 T.V]. 
add. διϊοχυριζομένου. 37 T. VII. μετά. 38 Sch. min. προ- 
Wins» ὅτι. 5 39 Lit. et ix exstant Fay, 2977. 2916, ᾿ 40 Par, 

ἕνέχα μηδεῖς. 
. οὺ 
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ἀποδεδειγμένον δὲ ^* πᾶν ὃ ὁ ἀμφιβάλλεξαι μὲν, πεσεσῦν. T 

ται δὲ" ̓ἀναγτιῤῥητοις ἀποδείξεσεν, -otow ὅτι ἀϑάνατος " 
ψυχὴ»: ἔμφασιν δὲ Syov. τῷ 32 ὡμολογῆσθαι ἢ ἀποδες 
δεῖχϑαι" τὸ ἀμφίδδξόκ᾽ ἐστιν, οἷον" at χυχλότερὲς τὸ πᾶν; 
δὲ ἐσικλύσξε τῶν ὑδάτων, σεισμοί". τὰ 45 γὰρ τοιαῦτα Ops 5 
X6), μὲν. ὁμὸλονήσϑτω. καὶ ἀποδεδεῖχϑαι παρὰ. τῶν φυσι.- 

κῶν “1. φιλοσόφων" οὐ ut: ἀψὰντίῤῥητα agi. «τὰ. Toig 
ἑἐαλέμοις" ὁ ἰάλεμος. εἰδόξ ἐστι" ϑρήνου". τοὺς ἀξίους 
οὖν. ἐλέου διὰ τὴνιαμαφέαν ὁμωνύμως ἰαλέμους ἐχλάλεσεν; 
αἷς ξώπροσϑεν ὑποξύλους ^5. ὠνόμᾳσεν, Τὸ δὲ δμοιδέ 10 

gig, T6 πορϑεμίῳ ἐφτὶ 47 παρὰ τὸ Θμηρικόν" ^95. τὸ, 
- 

. Ὡς aisi τὸν ὁμοῖον» ἄγει ϑὲὰς ἐς πὸν ὁμοίοχεν Ses ΔΝ ὦ 

Ἡδοὶ βαρύεηταςῤά 

Ἥ βάῤύτης ὡνοἰας μὲν: ἔχει. τὰς ὀγειδισξικὰς ἁπάσας; καὶ τὰ λοθκτα. 

ἄν. Καὶ τῶν. ἐναντίων" ἐναντίων 1 τῇ φύσει καὶ ts 
ὑποϑ (qiu λυ σκοσφ, 2" rov λύγου" σχοποῦ"". γὰρ Urroc 
ἀὐξῷ διαβάλλειν τῷνς προδότας, ἐῶν ἐνωνείων αὐφϑοὺξ᾽ 

ἠξίωσεν δρτὼν, ^ ,, ὑπὸ τῶν χρηστῶκ. vzquews 5 xak πόλιν. : 
ἤομλόμεγος ἑαυτὸν, wg» λόχῳ' συστῆσαι μανίαν ἐκάλέας 
τὴν ἑᾳὰ κοῦ. gorii Brad yàp εἰρωνεῖαν aio Lol T 
yg φαευῤμενός vig ἀλλὰ’ cinctum. εἴποι vuyów- ὑπὸ 
τῶν χρηστῶν τούτων, ποίαν ἡ ἕννοια βαρύτητα ἔχει; 7 
γι. Θἰνδομδουν Οἰνόμανρ, ἐλέγετο" ὃ ioxim διὰ, τὸ: 

6 

- , A δὲ Parr.. om. .i" 42. parr. τῷ. Ald. τοῦ. ᾿ 43 Part. TO 

τοἰαῦτα μὲν γὰρ "a ' E Ald. λογικῶν: Parr.'gvcuxüw.- 45: 

Parí(ukal-Uxo&. '46 .Ald. qos j Ser. “φασί - 47. ἐστ" Sch.: 
müükoom. ̂  48 Od, 248 ^ B's. 7 ΝΣ 

04 TVA ye. ὩΣ T. VII. τῷ σκοπῷ. , Mon. σχοπῶν᾽ 

γὰρ Ὄντως, .. ἃ ΟἹ. ΠΗ p. 35, 5 In Mid; p. 556. — T. VII. 

add. —— ay 5 κατὰ τὸν» ἀμοπὸν TOU λόγου. - 6 Mon. haec: 

om. Par. εἰ go uf. 7 Parr. addunt: xo! εἰρωνείαν δὲ τὸ" 
* 

M 

! 
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ὑποχρίνασϑαι τὸν Οἰνύμαον καὶ πεσεῖν ἀπὸ 9 τοῦ ao- 
ματος. ὅδ. Ei δὲ τι τοῦτο" σφοδρότητος ἡ " κατὰ 
τῶν ἐλαττόνων προσώπων καταφορά. &é Ὅτε μὲν yag 
τοῦτό φηόιν, *? ὅτι ὅταν πρὸς μὲν ** τοὺς δικαστὰς λέ- 

8 yp, τότε ποιεῖ 12 βαρύτητα, ὅταν 0B πρὸς τὸν ἐχϑ ρὸν, 
δἰρωνεία γίνεταε. ς΄. Τὸ χγρησϑ' ἐν" τὸ 13 ξύλενον τεῖ. 
qoc εἶναι τὰς ναῦς. ζ΄. Τὸν Κυρσῖλον" οὗτος ᾿4ϑη- 
γαῖος ὧν xol συμβουλεύσας ** ᾿4ϑηναίοις γῆν καὶ ὕδωρ 

αἰτοῦντι δοῦναι τῷ βασιλεῖ χατελεύσϑη. T. Φαίην 
40 à. ἄν" ἐδίδαξε 15 γὰρ xav' τοῦς προλαβοῦσιν ὡς οὐχ 

ἔστι συμπληρωτικὴ τοῦ ἤϑους 7 7 βαρύτης, 19 ἀλλ᾽ ἐξ aL 
- λὼν ἰδεῶν λαμβάγει. «τὴν σύστασιν. 

Περὶ δεενότηήτοςῤΡλςο 

Co DH δείνότης ἢ περὶ τὸν λόγον ddr) μὲν xav" ἐμὴν γεώμην οὗδὲν; 
45 . MEE καὶ τὰ "λοιπά. 
C. * t tT " T . . 

Ἰστέον, * ὅτι ov περὶ τῆς ὄντως yvy δεινότητος 

διαλέγεται" ἐχείγη μὲν γὰρ γίνεται, ὅταν τις ἄριστα xci 
ἐπιστημονικῶς χρῆται 5 ταῖς ἰδέαις πάσαις τοῦ λόγου 
χαὶ 4 τοῖς ἐναντίοις αὐτοῖς" xol ért ἐπιχειρήμασέ τε xol 

30 ἐργασίαις καὶ ἐνθυμήμασι. xol ἀντιϑέσεσι xoi λύσεσιν, | 
ὥσπερ δεινὸν δερατηγὸν καὶ δεινὸν χρῆσϑαι πἄσεν ἄν- 

.» Τοιοῦτο ῥηϑὲν βαρὺν τὸν, λόγον ἐποίησεν. . 8 Ald. ὕπό. | Parm 

“ ἀπό. — Schol. min. "Atog ἦν. ὃ Δημοσϑένης καλεῖσθαι Οἰνόμαος, 

ἐχεῖνορ δὲ Βάταλος. . 19 ἢ Ald, om., est in Par. Sch. min. oi^ 

κεῖον 3j. 10 Sch. min. λέγει; 11 μὲν Sch. miti, om. 11 

&chol. min, ποεῖ καὶ τήνς 42 τὸ alterum Ald. om., est in Par. 

et Sch. min. 14 Sch. min. ἀντειπὼν συμβουλεύοντε Θεμεστοκλεῖ 
situ ἡττηθεὶς κατελεύσϑη, 15 T. VII. c. 16 ἢ βαρύτης T. VII. om. 

4 T. Vil. ἃ. 2 δεινότητος T, Vil, om. 3 T. VI. χρή- 

daro, 4 T. VII. xai εὐκαίρως ταῖς τῇ ἀνειϑέσεσι καὶ s ταῖς Aic. 

omissis interjectis, RC 
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ϑύωπον φαμὲν τὸν εὐκαίρως χαὶ ἐπιτηδείως εἰδότα χρῆς- 

σϑαι τοῖς “πράγμασιν ἢ τῇ στρατηγίᾳ , χκαϑ' ἣν χαὶ An- 

μοσϑένης δεινὸς ἂν λέγοιτο πρὸς τὰς χρείας ᾿μεϑαρμό- 

ζων τὰς ἰδέας" ἄλλος μὲν γὰρ ἐν ἰδιωτικοῖς ἐστιν; ἄλλος 

δὲ ἐν δημοσίοις" " νῦν οὖν οὐ περὶ ταύτης «ῆς δεινότη- 5 

τος λέγει, ἀλλὰ περὶ τῆς οὔσης καὶ 'δοχούσης , ἥνπερ 

μόνην οἱ πολλοὶ δεινότητα, ὀνομάζουσι. β΄. Προκα- 
ταρχτικαῖ ς, δ -προκαταρχτικὰς λέγει τὰ προοίμια, 

καταρχτιχὰς 7 δὲ, ὅταν πολλὰ “διηγούμενος, εἶτα εἰς κα- 

Ν i 

δ 

τάσταζιν καὶ ἀρχὴν ὃ ἐπαναγάγῃ τὸν λόγον. y. Πότε £0 

μὲν δεῖ" 9 ov γὰρ ἀξὶ λεχτέον ἐστίν" ἐπὶ πᾶσι γὰρ a- 

θιστος '0 χαιρὸς οὐχ ἧττον Io ἢ τὸ μέτρον" καὶ γὰρ Ἰσο- 
χράτης ἐν συμποσίῳ αἰτούντων αὐτόν τινων λέγειν € ἔφη- 
σεν" οὗ μὲν ἐγὼ δεινὸς, οὐχ ὁ νῦν καιρὸς, οὗ δὲ ὁ »ῦν | 
καιρὸς, οὐχ ἐγὼ δεινός. δ΄. Τὸν Σιμωνίδην" οὗτος 18 
πασὴς ᾿ἐπιστήμων ποιητικῆς xal μουσικῆς ὑπῆρχεν, ὡς ἡ 

ἐκ νεότητος ἄχρι *? γήρως ἐν τοῖς ἀγῶσι γιχᾷν, ὡς καὶ 

τὸ ἐπίγραμμα ÓnAoi' 

* Hoze μὲν ᾿Αδείμαντος μιθηραίοις , ὅτ᾽ ἐνίχα 13 

. Αντιοχὴς φυλὴ 14. δαιδάλεον τρίποδα. 
ειγοφίλου δέ τις υἱὸς ᾿Δριστείδης ἐχορήγει, 

^o Ἵχεντήκοντ᾽ 15 ἀνδρῶν καλὰ μαϑόντι χορῷ: 

5. T. VII. καὶ τῶν δημοσίων ἄλλος μὲν ἐν συμβουλευτικοῖς, ov- 
τως ἰδίως λεγομένοις, ἄλλος δὲ ἐν Φιλιππικοῖς. 6 Ald. προκα- 

ταρκτικοῖς., 7 T. VII. καταστατικὰς, ὅταν λέγῃς. 8 T. VII. 

καὶ ἐπανάληψιν ἐπανάγῃς τὸν λόγον καὶ ἐπισημὰίνῃρ. 9᾽ T, VII. 

à. Ven. Τά τε εἴδη τοῦ λόγου καὶ τὰ λοιπά " τὰς ἰδέας φησι καὶ τὰ 
, 3er , d "- , - , Β 5 

ἑκάστης ἰδέας ποιητικά" καὶ ἔϊε τῶν προειφημέγων ἕκαστα, πότε μὲν 

δεῖ, πότε δὲ μὴ δεῖ λέγειν, καὶ ποῦ καὶ μέχρι πόσου καὶ πρὸς ὃν τινὰ 
xai πῶς “καὶ διότι. 10 Mon. ἥ τοῦτον ἢ τὸ μέτερον. 11 T. 

VII. τινῶν αὑτόν. ^ 12 T. VII. e. μέχγις ὀγδοιήκοντα ἐτῶν γικᾷν 
ἐν τοῖς ἀγῶσιν ᾿4ϑήνησιν [Ald. νικᾶ].--.- 13 Par. 2977. ὅτι ἣνίκα 

φυλακὴ, sine Avtoxis. 14 Ald. φιλή, Mon, δεδάλαιον. 18 Ald, 

20 

N 

f 



, 

544 MAXZIMOY TOY ΠΑΔΝΟΥΔΟῪ 

2 "Augi διδασκαλίᾳ. δὲ Σιμωνίδη ἕσπετο κἴδος. 
᾿Ογδωκονταετεῖ 16 παιδὶ 1ἴ Δεωπρεπέος. 

βάρβιτον 19 δέ ἐστιν εἶδος ὃ ὀργάνου. & Οὐ γὰρ δεινὸν 

ἀοιδόν" ὃ yaQ ?? βαϑείαις ἐννοίαις χρώμενος τοῖς μὲν 

p πολλοῖς νομίξεται δεινὸς, ταῖς dà ἀχριβέσιν οὐδαμῶς, 
411 ς΄. Μέγας τῷ λόγῳ" μέγας 35 ὡς μεγέϑους καὶ ἀξιω- 

ματος μετέψων᾽ ὑπὲρ ᾿Ελληνων γὰρ ἀδικουμένων xoi?! 
χατὰ βαρβάρων. ἀσεβούντων ἐποιεῖτο τοὺς λόγους. 

- Δεινὸς τοίνυν λόγος καὶ ἔστι καὶ εἶναι 33 δοκεῖ, καὶ τὰ λοιπά. 

i0 e. ἴδει τινὶ, «τουτέστιν ἢ λαμπρότητι ἢ τραχύτητι 

j καὶ ἀμφοῖν" κατὰ κοινοῦ δὲ τὸ φαίνεται... β. Κέ. 

χρηται μέν" περὶ μεγάλων 23 γὰρ xal δημοσίων πρα- 
γμάτων͵ ποιούμενος τοὺς λόγους O Δημοσϑένης εἰχότως 

᾿ς, τῇ φαιγομένῃ χαὶ οὔσῃ δεινότητι χέχρηται , ἵνα ταὶ τοῖς 

15 ἀκροωμένοις. ἀξιόπιστος εἶναι δοχῇ, τῷ εἰς δέον' ἐχάσιφ 

κεχρῆσϑαι τῶν ἐπιχειρημάτων καὶ τοῖς ἀντιλέγουσι μὴ 

λίαν εὐκαταγώγιστος φαίνηται" dv. δὲ ?* τοῖς Φιλιππι- 

κοῖς 
τν 

Η 

| e πεντήχοντα. 16 Par. 2977. ὀγδωκονταετεῖ Mon. Par. 2916. ój- 

δοηκ. Ald. et Par. ὄγδοκοντ. in Par. manus serior ἡ ínscripsit, 

Hic versus légitur etiam apud Aristid. περὶ τοῦ παραφϑ. T.I. 

p. 5879. Jebb. p. 511. Dind, Ultimum distichon habet Plut. àv 
seni pit ger. resp, c. 5.. Cfr, Clinton. fast. Hellen. p. $5. ed. 

Érueger. . 17 Mon. παισί. Post Zfzomg. T. VII. áddit: qoo 

δὰ αὐτὸν μετὰ «τὴν νίκην" πλεῦσαι πρὸς “Ιέρωγα" ka; μετ᾽ Gilyoy ἐν 
“Σικελίᾳ: τελευτῆσαι. 418 ex Sch. min, 19 T. VII. c. 20 
T. VIL «y. μέγας ui. ^ 21 καὶ T, VII. om. Sq. ἀσεβούντων et 
T. VII. recepi, Jd. ᾿ἐποίεε τοὺς A; διηρμένος δὲ ὡς κομματικὸς, 

τραχύτητι γὰρ καὶ ὃ τοιοῦτος προσήκει, ὀφοδρὰς; ὧς μηδὲ πομματι- 

|. μὸδᾷ πὐλλάκις ὑπάρχων, ἀλλὰ κατ΄ ὄνομα τὸν λόγον ἀναπαύων», οἷον 

 O φρρμακὸς, ὃ λοιμός. 22 Ald. ὃ μὲν καὶ ἔστι εἶναι δοκεῖ. 25 
T. VIL & ἃ. .24 T. VIL. Διὰ τὶ κέχρηται IMon. διακέγρηταί 

dy. qud, τῇ φανερᾷ, ἔσως. -“- - Sch. min, φημ κτέλὸς χαρεέστε- 
, - 

4 . à LI 
. 
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xoig τῇ φανερῷ χρῆται δεινόξητι, ἴσως ἵνα τῶν" ἄλλων 
ὁητόρων͵ καταφρονήσαντες αὑτῷ πειϑαρχήσωσιν, ὡς χα- 
“πὰ δεινότητα τὸ συμφέρον μᾶλλον τίν ἄλλων εὑρίσκοντε. 

γ΄. ᾿4ληϑωνῇ δὲ μᾶλλον" μὴ 3" προλέγων γὰρ,,. ὡς 
-«ϑαυμάξζει ἢ ιἀγωνακτεῖ, ὅπερ μέϑοδός ἐστὶν ἀφελείας; 16 8 
οὕτως ἑκάτερον εἴργασται 37 τῶν’ παραδειγματων" 38 καὶ 
σφοδρότητος ?? δὲ μετέχει ταῖς ἀποστροφαῖς, καὶ κάλλους 

τοῖς παρίσοις. 5 δ΄. A ἐνάργειαν" à τὴν &uga- 

σιν, ἥτις ἐστὶν ἡ δήλωσις τῆς. τροπῆς. ἐ.. Τὸ χατά 
συστροφήν ἀντὶ τοῦ περιοδικὸν καὶ συνεσφιγμένον. 
&. Τάγε μὴν τοῦ “υσίον" πανταχοῦ γὰρ ὃ /ó0lag, ὡς 
ael. Διονύσιός φησι, τῇ οὔσῃ μὲν, μὴ δοκούσῃ δὲ χρὴ» 
ται 55 δείνοόφηγτο". "καὶ φησι "3 περὶ αὐτοῦ ἐν᾿ τῷ περὶ 
μιεμήσεως͵ τάδο".,, πεποίηται γὰρ αὐτοῦ τὸ. ἀποίητον χαὲ 

oU λέλυται "3 τὸ λελυμένον, καὶ τὸ μὴ δοκοῦν δεινῶς ?* à 

κατεσχευασϑαὶ δεινῶς &yes* 35 ταύτην δὲ αὑτοῦ try δει- 
4 

ρον" ἀλλὰ ταῦτα φήσει" ποῖα τὸ γὰρ ἔγωγέ εἰ ots καὶ τὼ io 
T λοιπὰ εἴδη" οἷον σχήμᾳτα, λέξεις καὶ τὰ λοιπά: Περὶ τὴν 
μέϑοδ ον" πῶς δεῖ ἐκβάλλειν τὴν διάνοιαν, διὰ ποίας. Milug, διὰ. . 

10. 

σεοέας guine api τὰ τοιαῦτα; Εἴδει τινὶ λόγου χρηφάμε.- 

»νος" ἢ λαμπρότητι , ἢ τραχύτητι. 5 καὶ ἀμφοῖν. ibiu., κατὰ κοινοῦ 

τὸ φαίνεται. Τοιαύτης δεινότητος" «τῆς οὔσης καὶ δοκούσηρι 

'κ αἱ ἤϑική" δοκεῖ εἶναι ἀπὸ κοιψοῦ καὶ φαίνεται... ib. ἢ μέβοδος 

καὶ ἢ ἐξαγγελία. Ἢ ἐξαγγελίαν “λέξις. Καὶ 42 τοιαύταν" ot 

παράδοξοι καὶ βαϑεῖαι καὶ βίαιοι. . EL Sch. min. repetunt: 
οὗ προλ, γὰρ dg ϑαυμάζων à ἀγανακτεῖ — ἀφελείας. B 26 Ald. 

T. VII. ἄληϑείας. Sch. min. ἀφελείας. 27 Ven, εἶ εἰργάσατο. 

28 T. VII. ádd.: : T τὸ πρότερα καὶ τὰ Vorega. 29 i. σφον 

δρότητι. — 80 T. VII. add. : καὶ ὁμοιοτελεύτοις. Litt. abest a 

T. VH. . 317. Vir. κέζρηται, ᾿ $1 T. VII. Boa jh αὐτῆς 
διαῤῥήδην. ^ 53 Ven. δέδεται. síne οὗ, ut Supra P: 446. ' 84 

δεινῶς κατεσκ. Mon, otm. (Ald. κατασκευάσϑα!.). 35 Sequitur 
in Ven, τὸ γὰρ σφόδρα ἡϑικαῖς καὶ ἄνειμέναις καὶ ταῖς ἐννοίαις 

xai τῇ λέξει καὶ erac, τοῖς ἑπομένοις & ἕως τοὺ σφόδρα οἶμαι δεινοῦ 

Rhetor. Y. 33 
4 
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ψότητα..Ξαὶ ix πάντων μὲν αὐτοῦ δυνατὸν φιωρᾶσαι τῶν 
, λόγων, ἀρκέσει δὲ καὶ τοῦ κατὰ 4ιογείτονος ὀλίγα πα- 
ρατεϑέντα πρόδηλον ἡμῖν τὴν τοῦ ῥήτορος ἐδέαν κατα- 
στῆσαι... Διόδοτος γὰρ Διογείτονος τοῦ ἀδελφοῦ ϑυχα- 

b τέρα γήμας. καὶ σχὼν ἐξ αὐτῆς καῖδας ἐξιὼν i πόλε- 

μον ἔν. τοῖς Πελοποννησιακοῖς ἐπίτροποι χαταλεμπάνει 
τῶν παίδων τὸν ἀδελφὸν, χαὶ μαχόμενος ἐν “Ἐφέσῳ τε- 

λευτᾷ τὸν βίον ““ϑηναίων δέ τις γήμαξ τὴν 4Δηεοδότου 

μὲν ϑυγατέρα ». Διογείεογρς δὲ ϑυγατριδὴν 3 ἐγράψατο 

49 “4ιοχείτονα, καχῆς ἐπιτροπῆς τῶν παίδων" ᾧ “Τυσίας 3 
 gérougs τὸν xatd Διογείτονος λόγον" ἄξιον οὖν 37 ἔχ τι 
τοῦ προοιμίου καὶ ix vie ἀρχῆς τῆς διηγησέωφ τὸ ὑπο- 
ούττον ἦ 38 ἀτεχνῶς τῆς. “Τυσίομ ᾿κατανσῇσῳ ᾿Δεινότητος. 

» εἰ μὲν 39 μὴ μὲγαλὰ qv, ὦ ἄνδρες, τὰ διαφέροντα, ou 
45 ἂν ποτξ εἰς ὑμᾶς εἰσελθεῖν, τούτους εἴχϑοῦ;: νομεέζων ai- 

σχιστον, εἶναί πρὸς τοὺς οὐδῥείους δια φέῤῥᾳἹθδὲ, , ἐὐδὼς τὲ, 
ὅτι οὐ μόνον οἱ ἀδικοῦντες χείρους ὑμῖν. élvos δοχοῦσιν, 

ἀλλὰ καὶ. otripég 15. ἔχοντες ἔλαττον ^ ὑπὸ τῶν προσης 
ζώντων οὐχ ἀνέχεσθαι δύνανταν" ἐπειδὴ μέντοι; ; ὦ ἂν- 

20 δρες ;: ΑΓ "πολλῶν χρημάτων ἀπεότέρηνταιε xol “τολλὰ xai 

. δεινὰ πεπονθότες ὑ ὑφ᾽ ὧν ἥκιστα ἐχρῆν, ἐπ᾿ ἐμὲ 43 χηδὲ- 

στὴν Üvro' χατέφυγον; j ᾿ ἀναγχη μοι γεγένηξαι εἰπεῖν “' 
᾿ ὑπὲ αὐτῶν “' ἔχω δὲ τούξων μὲν ἀδελφὴν, “4ι0γείζονος 

ϑιυ ὑγατφιδῆν, καὶ πολλῶν δεηήϑεὶς ἀμφοτέρων, τὸ μὲν 
Γ f . 

j]9(9 
AMyov. οὗ μὴν ρχολντος ἢ ? εἶναι" τοιούτου. Tum T. vii. τὴν uti 

δεινότητα, τὴν ̓ οὖσαν᾽ μὲν, μὴ δοκοῦσαν δὲ wol ἐκ πάντων. — Y 

T. VIT. Αυσίας om, Ven. post λόγον ponit: ó dva. 57 Ald. 
ὅν. T. VIL οὖν» ^ 88 Ven ὑπόρυπον. ^ 89 Or. in Diog. init, 

T: 588, , Bekk, . 40 T. VII. εἴτινες, Al Ven. £A. ὑπὸ τῶν 

προσ: ἔχοντες ἀνέ. “μὴ δύνώνται.᾿ . Tum Mon. ἐπειδὴ μέντοι ἐν ποὶ- 

λῷ Aena», | .42 T. Vii. ὦ ̓δικασταί. 43 Ald, ἐμὲ δέ, 

T. VII. δὲς " 44 εἰπεῖν Ala: Mon. Par. 2916. om. recepi 

ex Ven. . . 
Gov 0 V. 
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πρῶτον ἔπεισα αὐτοὺς τοῖς φίλοις ἐπιτρέψαι τὴν 45 δίαι- 
ταν, περὶ πολλοῦ ποιούμενος τὰ τούτων πράγματα μη» 

δένα τῶν ἄλλων εἰδέναι" ἐπειδὴ δὲ ὃ Διογείτων, ἃ φα- 

γερῶς ἔχων ἐξηλέγχετο, περὶ τούτων οὐδενὶ τῶν αὐτοῦ 
φίλων ἐτόλμα πείϑεσθαι, ἀλλ᾽ ἡβουλήϑη xal φεύγειν δ᾽ 
dixas xol μὴ οὔσας διώκειν καὶ χαϑυπομένειν 46 τρὺς 
ἐσχάτους χινδύνους nod. λον ἢ τὰ δίκαια ποιήσας᾽ anie 
λάχϑαι τῶν πρὸς τούτους ἐγκλημάτων, ὑμῶν δέομαι, 
ἐὰν uiv ἀποδείξω οὕτωρ αἰσχρῶς αὐτοὺς ^? initetgonav- 
μένους ὑπὸ τοῦ πάπποῦ;, ὡς οὐδεὶς πώποτε ὑπὸ τῶν μην 10. 

δὲν προσηκόντων ἐν τῇ πόλει, βοηϑεῖκ αὐτοῖς. τὰ di- 
acm, εἰ δὲ μὴ, τούτῳ μὲν. ἅπαντα πιστεύειν, ἡμᾶς δὲ 
εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγεῖσϑαι χείρους εἶναι, * ἄρχεται. 
δὲ τῆς διηγήσεις ὧδε. ᾿Αδελφοὶ ἦσαν, ὦ ἄνδρες, Διό. 

dorog καὶ Διογείτων ὁμοπάτριοι καὶ ὁμομήτριόι, καὶ τὴν δὲ 
μὲν ἀφανὴ οὐσίαν ἐνείμαντο, τῆς δὲ φανερᾶς ἐχοινώ- 412 

| yovy* ἐργασαμένου δὲ Διοδότου xor. ἐμπορίαν πολλὰ 
χρήματα, πείϑει αὑτὸν λαβεῖν Διογείτων *! 4 τὴν ἑαυτοῦ 

᾿ϑυγατέρα" “ δρᾷς ( ὅπως εὐθὺς ἐκ προοιμίων. ὁ dvoiag 
ἠϑιχκὸν ἀπεργάζεται τὸν ^9 λόγον ἀφελέσι σφόδρα ταῖς 20 
τε ἐννοίαις καὶ ταῖς μεϑόδοις χρώμενος" καὶ πολλὴν 

ἐπιείχειαν τῷ διώχοντι μαρτυρῶν τῷ τὲ ἑχόντα μειονεχτεῖν 
xa ἄχοντα δῆ ϑὲν ἱέναι πρὸς λόγον" jo πολλῇ δὲ κέχρηται 
τῇ δεινότητι muxo ἐκπεριερχόμενος τὴν τοῦ προσώπου 

ποιότητα, ὅτι" πάππος ὧν xol ϑείος᾽ τοὺς ἐγγόνους ἀδικεῖ 25 

xoi ἀδελφιδοῦς, κατὰ ἀδικήματα οὐχ εὐχαταφφόνητα, ἀλλὰ 
πολλὰ 5* καὶ δεινα" ὁμοίως δὲ τῷ προοιμίῳ καὶ 7 διήγης- 
σις ἡϑικῶς τ τὸ καὶ δεινῶς ἐσχευώρηται, 52. ὡς πάντας à» 

45 T. vii. p" [Mon. δίαιταν]. 46. καϑυπομένειν — δί- 
καια Ven, om, 47. αὐτοὺς ex T. VII. recepi.. 48 'T. VII. 
Διογείτων λαβεῖν τὴν. ἐξ αὐτοῦ. 49 τὸν T. VIL. om. — 50 Ven, 
inserit: xol τῇ Ad e καϑαρᾷ κεχρημένος δοκεῖ μὲν ἀφελῶς προάγειν 
τὸν λόγον. . δι T. VII. καὶ πολλά. 52 Mon. ἐσκοώρηται, 

35.. 
- 
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ὁμόσαι μηδένα 5? ἀδικώτερον εἶναι 4ιογείτονος. τῇ δὲ 
ὄψει 54 ἔξωϑεν τοῦ λόγου πολλή τις ἡ ἀφέλεια καὶ xa- 

- ϑαρότης ἐπανϑεῖ, «D. Ὑπορύττειν" $$ ἐχ μεταφορᾶς 

τῶν ἐπιβουλευόντων 56 δι᾽ ὑπονόμων ὀρυγμάτων ταῖς πό- 
5 λεσι. 7 K al αὑτόν πως" τὸν ῥήτορα τὸν κατασχευά- 
ζοντα τὴν οὖσαν καὶ μὴ δοχοῦσαν δεινότητα, 

Φαίνεται δὲ όγος δεινὸς oix ὧν τοιοῦτος, καὶ τὰ λοιπά, 

Φαίγεται δέ" “Διονύσιος t ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ 

χαρακτήρων περὶ Γοργίου" τάδε φησὶν, ὅτι τῆς ἰδέας αὖ- 
40 τοῦ τῶν λόγων τοιοῦτος ὁ χαραχτήρ" ἐγχωμιάξει δὲ τοὺς 

. Par. 2916, 2977. ἐσκενώρηται. 53 Mon. μηδέν. 54 T. VII. 

Beber ὄψει. 55 Litt, ζ et 5 sunt ex sch. min. 56 Sch. 

Inin, ταῖς οἰκίαις, οὖς τοιχωρύχους φαμέν. --- Sch. min.: δι 

ἐνάρ year διὰ τὴν ἕμφασιν, ἥτις ἐστὶν ἢ δήλωσις τῆς τροπῆς. 

"Τὸ κατὰ σὐστροφήν" ἀντὶ τοῦ συνεσφιγμένον, ὡς ἔχει τὸ, οἷς 

,. γὰρ ἂν ἐγὼ" 1ηφϑείην: -- Φύσει φησὶν ἔχειν καὶ δοκεῖν ἔχειν τὴν 
᾿δεινότητα τὸ κατὰ συστροφὴν σχῆμα, δύναμι» γὰρ τὴν δεινότητα 

ἐκάλεσεν." — “Ὃ γὰρ ᾿Ορχομενὸν καὶ Κορώνειαν τύτε Θηβαΐοις πα- 

a ραδοὺς, πῶς ἂν Μεσσήνην ““ακεδαιμονίοις ἃ ἀφεῖναι κελεύων τὸ τὰ δὃί- 

"oix νομίξειν ταῦτ᾽ εἶναι σχήψαιτο. - "oU δ᾽ αὖ μὴ δοκοῦντος 

ταύτην καὶ μέϑοδον δεινότητος ὀνομάξει ὃ 0 τεχνιχός, ^E» δὲ τῇ pt 

ϑόδῳ" αὕτη ἢ μέϑοδος οὔτε περὶ τὴν λέξιν, οὔτε περὲὸ τὰ σχήματα 

γίνεται, ὡς ui λοιπαὶ, ἀλλὰ τὸ πῶς δεῖ ἐκβάλλειν τὰ νοήματα, ὕπερ 

ἐστὶ μέϑοδος. Πᾶσι δὴ τούτοις" ἐπανάληψις. — E κατα- 

στάσεως ἤγουν προδιηχήσεως καὶ nei καταστάσεως, ἥτις ἐστὶν ἢ 

αὐτὴ ἢ διήγησις ὅλος ὃ δεύτερος τόμος τῶν εὑρέσεων διαλαμβάνει, 

— Σημείωσαϊ, ὅτι τὴν οὖσαν μὲν, μὴ δοκοῦσαν δὲ μᾶλλον» ἐξαίρει 

καὶ ἐξυμνεῖ, ^^ QUÀ 

1 T. VII. add.: ὃ πρισβύτέρος. 3 T. VII. λέγων ( Mon. 
λέγει ἐδ iar δικανικοῖς μὲν ovy αὑτοῦ ( Ven. oU “περιέτυχον 

αὐτοῦ À.]' oU περνέτυχον λόγοϊς, δημηγορικοῖς δὲ OMyoic xal τισι 

"καὶ τέχναις, τοῖς δὲ πλείοσιν" ἐπιδεικτικοῖς" τῆς δὲ ἰδέας [ Ven, Par. 

2977. ταῖς δὲ ἰδέαις αὐτοῦ τῶν λόγων x. τι Δ. 
, 

* Φ ^ 



ΣΧΟΖΙΑ͂ ΕἸΣ ἹΔΈΩΝ TOM.B — . 5M. 

ἐν “πολέμοις ἀριστεύσαντας ᾿Αϑηναίων" ,τί γὰρ ἀπὴν τοῖς 
ἀνδρασιτούτοις, ὧν δεῖ ἀνδράσι προϑοῖναι; τί δὲ καὶ πρρσῆν. 
ὧν οὐ Oti? προσεϊναὲ; εἰπεῖν δυναίμην & βούλαμαι, βουλοί- 
μην 4 à ξὶ δεῖ, λαϑὼν μὲν τὴν ϑείαν $ νέμεσιν, φυγὼν δὲ 
τὸν ἀνϑρώπινον φϑόνον" οὗτοι γὰρ ἐχέχτηντο᾽ ἔνϑεον μὲν δ 

τὴν ἀρετὴν, ἀνϑρώπενον δὲ τὸ ϑνητὸν, πολλὰ ὃ μὲν δὴ τὸ 

παρὸν ἐπιεικὲς, τοῦ αὐϑάδους δικαίου προχρένοντες, πολι 

Ae δὲ νόμου ἀκριβείας λόγων ὀρϑότητα, τοῦτο * vopi- 
Correg ϑειότατον xal χοινότατον νόμον, τὸ δέον iv ro. 

δέοντι καὶ ὃ λέγειν xol σιγᾷν καὶ ποιεῖν, xol? δισσὰ 10 

ἀσκήσαντες μάλιστα ὧν δεῖ, 15. γνώμην τὴν μὲν βουλεύον-: 

$ Mon. 537, ὀὐδέσι προσ. 4 Weber, in ephemorid, scho. 

last. ἃ. 1827. P. II.. ar. 78. p. 620. mavult: βούλομαι δὲ ἃ δεῖ, 

vel βουλοίμην δ᾽ ἂν ἅ δεῖ, Tum Ald. δὲ ἅ, T. ΨΊΙ. δ᾽ £5 

Ald. ϑεῖαν. "Weber. scripsit Ἰγέμεσιν. 6 πολλὰ μὲν δὴ --- λό-: 
yo» ὀρϑύότητά Ven. om. — Mon. 8. habet προκρίνοντι et ὀρθϑύ- 
τητος. Pro παρὸν Fosse, (de Gorgia Leont, Comment. Hal. 1828.) 

scribendum censet zagiiv, ,,potiorem enim illi justijia, quae. - 

severe erigit, aequitatem duxerunt comiter indulgentem. 7 

Weber mavult; rovrov. 8 xol λέγειν. καὶ Mon. 8. om. Spen- 

gel. very». συναγ. p. 79. deesse suspicatur xoi ἐᾷν. 9. xoi δισ- 

σὰ --- ἀποτελοῦντες Ven, om. 10 Hardion in dissertatione de 

»rigine et progressibus rhetoricae in Graecia (Memoires de 

l'Aeademie des Inscriptions et Belles Lettres T. XIX. p. 205 sqq. 

et Geel. in hist. crit. Sophistarum p. 60. post μάλιστα lacunam 
itatuunt, quam Gecl, ita explet: ἔν uiv ἀρετὴν, ἕν. δὲ γνώμην, 

ἢ» μὲν βουλ.  Schoenborn. in diss. de authentia' dectamatio- 

aum, quae Gorgiae Leontini nomine exstant, ( Vratisl. 1826.) 

». 9. pro ὧν scribit oy, .,,et duplici igitur modo inprimis pru- 

lentiam adhibuerunt, cum consilium capientes, tum persequen-- 

es“. Weber. k 1. οἷον. Ald. ὧν δήλ Mon. 8. ὧν δ᾽ εἰ. Mon. 

527. Ven. Par. 2916, ὧν δεῖ, quod Foss. p. 75. conjectura as- 

secutus est. Idem post γνώμην apte addit verba: καὶ ῥώμην. 

coll. Aristoph. Av. 641, 642. 

e 

/ 



- ———— — — 2 - 

L 

930 . ΜΑΞΊΜΟΥ TOY I144NOY40Y 

τες τὴν δ᾽ τ: ἀποτελοῦντες, Ütpamovrso μὲν τῶν ἄδίχως 

δυστυχούντων, κολασταὶ δὲ τῶν ἀδίχως εὐτυχούντων, αὐ- 
ϑάδεις πρὸς τὸ συμφέρον, 132 εὐόργητοὶ *? πρὸς τὸ πρέ- 
πον, τῷ φρονίμῳ τῆς 84 γνώμης παύοντες τὸ ἄφρον, 

. 6 ὑβρισταὶ εἰς τοὺς ὑβριστὰς, κόσμιοι εἰς τοὺς χοσμίους 
ἄφοβοι εἰς τοὺς ἀφόβους, 15 δεινοὶ ἐν τοῖς δεινοῖς . μαρ- 

/ τυρίας *9 δὲ τούτων τρόπαια ἐστήσαντο *7 τῶν πολεμίων͵ | 
Διὸς μὲν ἀγάλματα, τούτων δὲ ἀναϑήματα, I$ οὐχ ἄπει- 
pot οὔτε ἐμφύτου Ἄρεος, οὔτε νομίμων ἐρώτων, οὔτε ἐνο- 

40 πλίου ἔριδος, οὔτε φιλοχάλου: εἰρήνης, σεμνοὶ μὲν πρὸς 
τοὺς ϑερὺς τῷ δικαίῳ, ὅσιοι δὲ πρὸς τοὺς τοχέας τῇ 
ϑεροπείᾳ, δίκαιοι πρὸς τοὺς ἀἁστοὺς τῷ ἴσῳ, εὑσεβθεῖς δὲ 
πρὸς τοὺς φίλους τῇ πίστει" τοιγαροῦν αὐτῶν ἀποϑιανόν- 

τῶν 0 πόϑος οὐ συγαπέϑανεν, 39 ἀλλ᾽ ἀϑάνατος ?* οὐχ 

44 Ald, τὴν δέ, Mon,8, τῶν δ᾽, Ῥατ,2916. τῶν δέ. Par, 

2977, Ven, τὴν δ᾽. 12 αὐθάδεις πρὸς τὸ συμφ. Ven.om. 1 

Ald, ἀόρτιτοι, — Hardjon, ἀήττητοι, Geel, ἄρτιοι, — Weber. no- 

vam vocem reat; dogrípw , quam commendari censet voce 
simplice frac Aesch, Choéph. 65. et ἀτίτας Eumen, 252. Mon, 

327, Par, 2918, ἀόργητοι, ut Foss, p. 75, scribendum esse con- 

jecit; ita explicans; ,,nec λέαν ῥργίλοι erant bellatores isti, sed 

αὐθάδεις πρὸς τὸ συμφέρον (constantes et firmi, quantum prode- 

rat), neque yero ὕλως ῥόργητρι, sed ἀόργητον πιρὸς τὸ πρέπον 

(clementes, quantum decebat), coll. Arisrot, Eth. magn. I. c. 7. 

8k μὲν λίαν ὀργίλως, κακῶς ἔχομεν πρὸς ὀργὴν, εἰ δ᾽ ὅλως μὴ ὁρ- 
γιζόμεϑα ἐφ᾽ οἷς δεῖ, καὶ οὕτως κακῶς ἔχομεν πρὸς ὀργήν, Mon.S. 

εὐέργητοι, Par, 2977, 2916, Ven, EVOQy mto, , bene dispositi, vt 

ὀργὴ z-190zoc, "Valck, ad Eur, Hippol, 1038, Erf. ad Sophocl. 

Ant, 354,  Blomf. ad Aesch, Prom, 386, — ' 14 Mon, 8, τῷ 1 

γνώμης, ' 15 Ald, ἀφρόβους, vitio typogr, 16 Ald, μαρτυρία. 

Mon. 8, Par, 2916, 2977, μαρτυρίας, 17 Spengel. conjicit: 

ἔστησαν. 18 Mon. 8; ἀνθήματα, 19 Ald, ἐς. Ven. Μοη. 8. 

Par, 2916, 2977, πρός, |. 20 Mon.8. συναπέϑαναε. 21 Ven. 

Par, 2916, ἀλλὰ ϑάνατος, "Tum Ald, οὐκ ἐν ἀσωμάτοις. — Har 
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ἐν ἀϑανάτοὶς σώμασι ζῇ οὗ ζώντων“ Σ ἐμνὰφ, γὰρ ip 
ταῦϑα συβμδρορήσας λέξεις 0. P'ogylac ἐννοίας &inoloi- 
τέρας ἐξαγγέλλει τοῖς τε παρίσοις xo ὁμοιοτελεύτοις χαὶ 

ὁμοιοκατάῤκέοις 35 καλλωπίζων διόλου προσχόρως 33 τὸν 
χόγον: διΚαὶ δεῖξαι περὶ πάντων" προβλημάτων 2^ 

μέν φὴσι τῶν παρὰ τοῖς ῥήτορσι καλουμένων ξητημάτων, 

etóu v δὲ ἤτοι καταχρηστιχῶς. τῶν Ἰδεῶν, LE TOU διχανικοῦ 

καὶ συμβουλευτιχοῦ χαὶ πανηγυρικοῦ". τρόπων δὲ τοῦ iv- 

δόξου, 25 τοῦ. ἀδόξου, τοῦ. μικτοῦ. προκαταῤκχτιχκὰ δέ φησι 

τὰ 'προοιμιασϑικὰ καὶ καταστατιχὰ .35 ἐν γὰρ ταῖς χα- 1 

ταστασεσι. τὰ fe οἰκεῖα συνιστῶμεν, καὶ τὰ τῶν ἐναντίων 
— 

dion ,et  Geel..1. 1. ἀλλ᾽ ἀϑάνατος ὧν d» à ἀσωμάτοις σώμασι ζῇ. 

Schónborn. anctore Passovio lectionem. Aldinae, tüetur, negati- 

one cum Verbo ζῇ conjuncta: ,,desiderium eorum mon simul 

mortuum est, sed immortale, non vivit corporibns, quae jam 

«σι * 

non sunt porpora, eorum, qui non vivunt. Weber. et Foss. , 

ovx cum ἀσωμάτοις jungunt, ita ut ille corporibus sub oculos. 

cadentibus res ab iis gestas significari statuat, Fossio οὐκ ἀσώ-. 

ματὰ σώματα corpora sunt, quae non item, atque mortua bella- 

torum corpora, suht incorporea, sed firmiora illís! et apta ad 

interfectorum memoriam congervandam:, nempe ea, quae supra 

appellata sunt τούτων ἀναϑήματα, corporea.sane et immortalia . 

de oratorum sermtentia corpora. 'Mon.8. Par. 2916. 2918. ἐν οὐκ. 

ἀσωμάτοις. Ven. οὐκ ἐν ἀϑανάτοις. Haec antithesis. vere Gor- 

giana, Fortasse levi transpositione. opus est, ἐν oux ἀϑανάτοις. 

Aptissime Spengel. laudat :/Lysiae epitaph. $. 81. ἐγὼ μὲν οὖν 

αὐτοὺς καὶ μακαφίξω τοῦ ϑανάτου καὶ. ζηλῶ καὶ μόνοις τούτοις ἀγϑρώ- 

πων οἶμαι κρεῖττον εἶναι γενέσϑαι, οἵ τινες ἐπειδὴ ϑγητῶν. σ ωμά- | 

τῶν ἔτυχον» ἀϑάκατ 0y μγήμην διὰ τὴν ἀρετὴν αὑτῶν κατέλιπον. 

Cfr. Anthol, T. II. pag. 579. 22 T. VII ὁμοιοάρπτοις. Ven. 

δμοιάρκτοις καὶ ἅἁμοιοτελεύτοις. - 25 Ald. προςκόρον. "Weber. 

scribit πρόςχορον. Par. 2916. 2918. Ven. Mon. 8. προρκχόρα . 

24 T. VIL. o — x. 25 T. VII. τοῦ ἀδόξου, toV ἐνδόξου. 26 

καὶ καταστατικὰ T.[VIL om. | | : t 
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- διωβάλλομεν. ^7. τὸ δὲ Glow εἶδος εἶναι τοῦ λόγου, οἷον 

ηϑιχὸν, ἀξιωματικῶν, δεινὸν, σαφὲς ᾿ τὸ δὲ χατὰ τόνδε 
τὸν καιρὸν ͵ τουτέστι προσεχὼρ τῶν πραγμάτων, 28 ig 
olg αἱ δίκαι, ἢ μετὰ χρόνον. y. Kai ἐπὶ τῶνδε" 

5 τουτέστο τῶν δικαστῶν ἢ τῶν βουλευτῶν ἢ ἀχροατῶι" 
ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν βουλευτῶν τὰ κατεπείγοντος μόνον δεὶ 

418 λέγειν, ἐπὶ δὲ τῶν ἐν ᾿Δρείῳ πάγῳ διχαστῶν οὐδὲ προ- 
φιμιαστέον, ἢ ἐλεεινολογητέον, ἀλλ΄ αὐτὰ ψιλὰ τὰ πρά- 
γματα λεχτέον" πόλεμός τε γὰρ ἐπηρτημένος ovx ἐπιδέ- 

40 xerœs σχολὴν, 5 xol δικαστὴς σαφῴρων κενοῦντα mp 
πάϑος περιόψεται 35 γὸγ λέγοντα. 9. Καί τισι μὲν 
'πλεονάσαι" τὰς γὰρ "1 ἰσχυροτέρας τῶν ἐννορῶν xdi 
ip αἷς σφόδρα πέποιϑεν ὁ λέγων πρώτας τε καὶ τξλευ- 
ταίας ὁ ἐπιστήμων τάξει, ἀτεχνῶς ἐχμιμούμενος INésro- 

45 ρα," xal τοὺς χαχοὺς εἰς μέσον ἐλαύνων. 

| 

-“ * 

Περὶ πολιτιχοῦ. λόγου. 

*O πολιτίκὰς τοίνυν καλούμενος λόγος γίνεται μὲν διὰ πασῶν τῶν 

προειρημένων ἰδεῶν, καὶ τὰ λοιπά, 

Φ 

40 τὴν δύναμιν μετῆλϑε νῦν ἐπὶ τὸν πολιτικὸν λόγον xd 

τὴν μίξιν αὐτῶν" δεῖ γὰρ τὰ ἁπλᾶ πρὸ τῶν συνϑέτων 

27 1. Vir. add.: πρὸς τὸ οἰκεῖον συμφέρον ἐργαζόμενοι τὰς 

καταστάσεις, ὡς ᾿Ισοχράτης [φησὶν, quod sequitur, Ven. om.] &- 

ot. 48 T. VII. add.: γεγονότων, 2429 T. VIL Τὸ μὲν νἷν 

σημαίνει τοῦ πράγματος κατεπείγοντος ἢ σχολῆς οὔσης τοῦ βουλεύε- 
σθαι ἐπὶ πλέον’ τὸ δὲ ἐπὶ τῶνδε, ἐπὶ δικαστῶν ἢ Dow. ἢ dx. 

"Eni μὲν γὰρ βουλ. κατεπείγοντος τοῦ πράγματος, ἢ ἐπὶ δικαστῶν 

sj» ἀλήϑειαν μόνον γνῶναι ἐσπουδακότων, ὥσπερ ἐν doslg πάγῳ 
οὐδὲ προοὶμ. — 80 σχολὴν Mon. om. . “51 Ven, oU περιόψ. — Post 

λέγοντα 'F. VII. add.: τὸ δὲ πῶς μὲν τοῦτο, πῶς ἃ μὴ δεῖ λέγειν, 

ἐώσομεν ἄῤῥητα, κατὰ ποίους δὲ τρόποις ὅσα λεχϑήναι προσῆχον 

εἰσάξομε. 82 T. VIL, uiv γάρ, — 53 1]. δ, 299. 

Ὁ πολιτικὸς" παραστήσας πρότερον ἑκάστης ἰδέας ὦ 

κ΄ ΟΡ — 
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pevGayss. - 8. Φημὶ τοίνυν" δεῖ ydo κατῶ πρῶτον. 
λόγον σαφῶς nay yim διὰ τὸ dveyxaioy ἅμα καὶ 

χρήσιμον, , ὅπως μετ᾿ εὐμαρείας, τὸ νοηϑὲν μεταδῶμεν᾽ i 

ὁ γὰρ διανοηϑείῖς vu καὶ μὴ φράσας σαφῶς ἐν ἔσῳ εἰ καὶ 
μὴ. ἐνεθυμήϑη, ὡς Θουκυδίδης φρησίν" ἀλλὰ μὴν ἀεὶ 5. 
xoi τὸ ἦϑος ἐμφᾳίνδιν, 5 ὅπως “πρὸς τὸν ἀγῶνα διάκει- — 
ται, καὶ ταχέως μεταβαίνειν. καὶ 'μὴ ἐμβραδύνειν, ἀλλὰ" 
μετὰ γοργότητος ἀπαλλάττεσθαι" φροντίζειν "δὲ δεῖ καὶ: 
μεγέϑους, ὅπως μὴ eig τὸν εὐτελῆ λίαν καὶ ταπεινὸν Xü- 

ταπέσωμεν 5 λόγον. διὸ δὴ 4 χαὶ τὴν περιβολὴν δεῖ πλερ- t — 
γάξειν διόλου, καὶ οὐχ ἧττόν ys ἢ τὴν χαϑαρύτητά. Tb 

xoi εὐχρίνειαν. τὰ δὲ λοιπὰ πάντα κατὰ δεύτερον xciV. . 
τρίτον Aoyov.' γ΄. Προείρηταε". ἐρ "τούτῳ. αὐτῷ. τῷ: 
πολιτικῷ λόγῳ, ἕν οἷς qnot, τίνων δεῖ ἰδεῶν κατὰ" mou 

τον λόγον, τίνων κατὰ δεύτερον, τίνων xut τρίτον.. 15: 

ὃ. Οἷον εὐτέλειαν" εὐτέλειαν λέγει τὴν ὑπτιότητα, 

σχληρότητα δὲ τὴν ἀαϊφείαν. ἐ. Ὥστε εἰ xcl.0vue 

βαίνει" 6 εἴωθε yap ἡ λεπτολογία χαὶ 7 τὸ χατα' μέρος 

ξητεῖν, καὶ ἡ ἀκριβὴς τῶν νοημάτων ἐπιχείρησις ὑπτιόν: 

nus TOV λόγον ποιεῖν. ς΄. Δεινότητος δέ" τῆς καὶ 20 

οὔσης καὶ φαινομένης μάλιστα" τῆς" δὲ μὴ οὔσης We 

δοκούσης δὲ οὐδαμῶς" “λέγω δὴ τῆς χατὰ τὴν λέξιν" τ 
δὲ ἀνεμφάτωρ ἀντὶ. 'τοῦ «μὴ φαινομένως xoi —— 
μένω. 

Y. «ὡς ᾿Ν 

Τούτου δὲ τοῦ λόγου τοῦ πολιτικοῦ ó Q μὲν don oupfovisrta, - . 25 
web τὰ λουπώ. ΄ do T5 

Tovrov δὲ τοῦ λάγου"" ἴσως iy. πολιτιχῷ λόγῳ 

1 T. VIL et Sicel. c. 2 Àld. ἐμφαίνει. T. VII. et Sic. 
ἐμφαΐνειν,. - .ὅ Sicel. ἐχμεταπέσωμεν. A ϑιοεὶ. δι᾽, ἃ 05 καί; 
Mon. Par.2977. διὰ δὴ xal; . 5. 1. VELSSic. πὲ xol. .6 Litt. 
t. est. apud Sie. «a. et Codd, Parr, tomi VII. .7. T VH; Sic. τῷ 
τό, Sqq. καὶ $ ἀκριβὴς — ἐπιχείρ. om, — Lv. Ald, δὴ τοῖς, sor. κῆς: 

, |. 

Ν 
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οὐχ ἂν εὑρεϑείη τὸ πανηγυρεχὸν εἶδος, OU γὰρ .ἀγωνιστω 
Xo» ἐστιν, ἀλλ᾽ ἐπεδειχτεκόν" καὶ οἱ παλαιοὶ ῥήτορες τὸ 

siapanav ovx ἐχρώντα αὐτῷ τοῦτον τὸν τρόπον, ᾧ νῦν 
κέχρηνται, ἀλλὰ πρῶτος Ἰσοχρατὴῆς νξαάτερον 9 ἔγραψεν 

5. ἐγκώμιον. β. HO ovg δέ" ἡ γὰρ εἰρωνεία τὸ ἐναντίον 
τῷ λεγομένῳ δηλοῖ,. οἷον πῶς ὑπὸ τῶν χρηστῶν τούτων 
ἔχει τὰ πράγματα διὸ 'δὴ xoà ἁρμόττει τῷ συμβουλευ- 
τικῷ λόγῳ" τὰ δ' ἀλλα ἡϑιχὰ. ὡς ἐλάχιστα. y. Ev τῷ 
ὑπὲρ Μεγαλοπολετῶν" 9 ὑπὲρ Μεγαλοπολιτῶν γὰρ 

40. λέγων καὶ χατὰ “Ἰακεδαιμονίων τῶν μὲν ἐγθρῶν, τῶν δὲ 

φίλων οὐκ ἠδύνατό tt λέγειν κατὰ “αχεδαιμονέων ὡς φί- 
λῶν, οὐδὲ πάλιν αὖ ὑπὲρ "ῬΜεγαλοπηλιτῷν ὡς ἐχϑρῶν, 
ὅ. Ἥκιστα μετέχει" *?. εἰ γὰρ τὸν συμβουλευτιχὸν 
ἀξιωματικὸν εἶγας δεῖ καὶ δίαρμα ἔχειν καὶ μέγεϑος, τὸν 

45 t TI ὁιχανιχὸν τοὐναντίον δεῖ χαμαίζηλον καὶ εὔζωνον 

εἶναι, πλὴν εἰ μὴ , χαϑὰ 35 δεδηλάκαμεν, γειτνιάξει τῷ 

συμβουλευτιχῷ" αὐ γὰρ. ὥσπερ ἐπὶ τῆς βουλῆς τὸν αὐτὸν 

τρόπον καὶ inl? δικανικῶν λόγων ὁ ἀχροατὴς κοενωνεῖ 

τοῦ ἀγῶνος. 14 ἐ. Τὸ δὲ xarà τὰς ἄλλας" οἷον λαμ- 

40 πρότητα, τραχύτητα, βλάπτεται γάρ' σφοδρότητα δέ φησι 
τὸ xar εἰρωνείαν σφοδρῦν. ς΄, Ὁ τηίνυν χαλλιστος 

. τοῦ πανηγυρικοῦ 11 τὸ μέν ἐστι ποιητικὸν, τὸ δὲ ἐν ζητήμασι 

πολιτιχοῖς, τὸ δὲ ἐν λέξει πεζῇ, ὁ καὶ Πλατωνικὸν καὶ 

ἄριστον" τὸ δὲ ἐν λέξει πεζῇ 35 εἰς τὸ ἀμοιβαῖον διαιρεῖ 

25 ταῖ, ὃ καὶ Spur καὶ διαλογεκὸμ *7 xol εἰς τὸ ἀφη- 

8 Par. νεὼ sequente laeuna, 9. T, VII, et Sicel. x. 10 

T.VIL et Sic. xy. — 11,ye T. VII. Sic. om, 412 T. VII. Sic. 

καθώς. ! 45 T. VII. Sic. ἐπὶ τῶν. 14 In Par. 2977. ad 

marg. adscriptum est: περὶ λόγου δικανικοῦ et paullo post: περὶ 

Ν᾿ μεγάλων πραγμάτων, xpi ἄνεν συμβουλῆς, quae Mon. in contextum 

recepit. ' 15 T. VIL, et; Sic. xc. 46 πεζῇ Ald. om., recepi 

ex Par. — Sic. et LL πεζῇ λέξει, ^ E καὶ διαλογικὸν T. VIL 

Sie. om qm. . ít esa om, 
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γηματιλόν. &. Πλὴν τραχύτητος" Hal: eixótug 

ἢ τε 'τραχύτης. καὶ 7] σφοδρότηρ" - οὐ γὰρ κινοῖται πρὸς 414 

mid oc 0 λέγων. διὰ τὸ μὴ ὑπολεῖσθαε πρόϑωπα: ή. Πλὴψι 

ὅπου: ὅτε περὶ "ϑεῶν τὶ λέμομεν᾽ ixéi yog οὗ δεῖ γήπεόνὰ 

τι λέγειν. 9. Doors ye pv 39 er γὰρ, μᾶλλον Àu- 5: 

βραδύνειν" ov γὰρ χρείας ἕνεκεν, i$ GARD χατὰ guod éo-: . 

| ov ἐπινενόηνται γνῶσιν. T Ti v δὲ ?? v0 i$ ἀμοιβα ἐξ: 

οἐς" πρὸρ τὰ ὑποκείμενα πρόσωπα πᾶσα ἰδέα ̓ ἐὐρίσχὲὲλ 

καιρὸν, καὶ. οὕτως ὥστε καὶ ἰδίᾳ ἑκάστην 3X. εἶναι, ἐπὲδ 
καὶ ἡ εὐτέλειᾳ ἔστιν ὅπου χώραν εὑρίσκεο" στέον 33 δὲ, τοὶ 

ὅτι προσώπων ὑποκειμένων χώραν Eget ἐν: τῷ. τὸϊούτιΣ 
λόγῳ τῶν πανηγυρικῶν ὁ λέγων κινεῖσϑαι πρὸς. qub 

πάϑος, * ( w T7 “ ^ oct 

US SY. '4 "e Uu uae 8l 4 * ' 
. 

Καὶ ὡς μὲν ἐν doyoygugla τοιοῦτον εἶδος εἶναι 9n D nario 

καὶ τὰ λοιπά, C wo met hn f* 

Περὶ τῆς προπομπείας" ἔστι. E ὃ λόῤος πο 

λιτιχὸς πανηγυρικόρ " πολιτικὸς μὲν, ὅτι ἀμφισβήτησιν 

ἔχει" πανηγυριχὸς δὲ, ὅτι Oy ἐπαίνων ἐστὶ καὶ ψόγων ῇ 
ὅλη᾽ αὐτοῦ διαρτία" ἀνάγκη γὰρ ἑκατερὸν γῶν μερῶν &£- 

αἰρειν μὲν τὸ οἰχεῖον, μειοῦν δὲ τὸ τοῦ U ἐναντίον" "γειτνιάζειν 20 

δὲ δοκεῖ πως TO συμβουλευτικῷ ὃ τοιοῦτος λόγος; ἐπεὶ 
. μὴ ἕνεχεν ἡδονῆς χίνεται. ἀλλὰ Ζρείας.. β- Korea τοὺς 
γξω μέτραφ' oí γὰρ γεωμέξραι ἢ δὲ ἢ τέσσαρας ροῦξ 
τιϑέντες ἦ τὸ ἐλάχιστον; τρεῖς ἀναλογίας; ποιοῦσιν" ἐπὶ 

μὲν τεσσάρων, οἷον τοῦ A καὶ n xal y xal c ̓λέγρντες; 25 
ὃν λόγον ἔχει τὰ β' πρὸς τὰ δ΄, τοῦτον τὰ y. πρὸς τὰ ς΄, 
τὸν ὑποδιπλάσιον γάρ" du δὲ τριῶν οἷον τοῦ β καὶ y 
xol ἡ οὕτως ὃν λόγον ἔχει τὰ β' nQog τὰ δ΄, τοῦτον τὰ 

.} 

i 

18 T. VIL Sic.x9. 49 T. VIL Sic. fvexo. ^ . 20 T. VIT, ᾿ 
Sic. À. ἐν τῷ ἀμοιβαίῳ. 21 Par. καὶ ἰδέαν ἑκάστην. 22 T. VII. 
Sic. ἄλλως. προσώπων γὰρ Vr. ^ 25 τὸ Par. T. VII. Sic. om, | dL és | 

»' 
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H πρὸς ξ τὰ ἡ. ἐνταῦθα ταίΐνων “Ἑομογένης τὴν. ὡς 34 a 
ὅρων ̓ἀναλργίαν 15 παῤρέϑηχε, Πλάτωνα: xal πανηγύ-. 

pu λόγον iv πεζῷ. λόγῳ ϑείς" καὶ duos Sirm καὶ πο- 

λετικὸν λόγον ϑεὶς,"" καὶ “Ὅμηρον xeà πανηγυρικὸν λόγον 
&y ἐμμέτρῳ λόγῳ, εἰπὼν Qv λόγον 0 Δημοσϑένης κατὰ τὸν 

. πρλιτικὸν 57 λόχον, καὶ Πβάτων ἐν τῷ πεζῷ πανηγυριχῷ, 
τοῦτον καὶ Ὅμηρος. ζατὰ τὴν ποίησιν. y. Mere τι- 

᾿κορπαραμυϑίέὰς. ὡς 33 ᾿Αριστείδης, ,ὥσπερ οὃς πα- 
πέρας σατέρων. κριλοῦσιν οἱ ποιηταῖς". χαὶ πάλιν »υ σελή- 

40: γὴν ἀστέρες ἐγκλείουσι, ποιητὴς ἂν εἴποι τις. ὃ΄. Ex- 

κρᾶἄγεελα" τὰ ἐκτετραμμένα τῆς ἰδίας: καὶ ὁμολογουμένης 

φόαξῳς. ΝΞ » 

"uas pi» οὖν ἔννοιαν ποιήσεως αὗται παρὰ τὰς ἄλλας. ἐννοίας τοῦ 

 dóyov τοῦ πανηχυρικοῦ, xo τὰ load. - 
E 

48 Ἔστι γὰρ αὑτοῦ σχήμ eta σχήματα τῶν ἑξαμέτρων 

φασὶν ἐπὼν τὸ ἕτερον μὲν ἑνὶ σπονδείῳ ἢ δυσὶν. ἢ τρισὶν 5 

xal πλείοσιν, καὶ τούταις ποτὲ uiv ἐφεξῆς, ποτὲ δὲ κατὰ 

διάστααιν συγκεῖαϑαι" ὁμοίως δὲ καὶ δακχτύλοις, ἃ καὶ 

εἰς τριάκοντα δύα ποσοῦνται. ἕτεροι δὲ σχημαέα * λόγων 
30 ἄλλα τριάκοντα ἐννέα φασί. ΓᾺ Τίς ὃ ὁ λέχων; v, 

τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος, ? "o «07 

24 ὡς Par..om. 245 Kld. dvaloyloy. | 36 ϑεὶς Par. om. 

$7 Par. παλιτιοόκ dori, — 28: Par. οἷον ὡς. Littera y. contine- 

tur etiam T. VIL, omittitur a: bicel. — Aristidis locos. invenire 

mihi nom contigit. 

1 Eadem sectio exstat in 'codice Ambres. inter varios de fi- 

guris et tropis commentariolos: πόσα «σχήματα τῶν ἑξαμέτρων εἰσὶ" 

τίς ὃ λέγων, πρὸς τίνα, πεῦσις κι τ. λ, [enumerantur primum om- 

nia, deinde suo quaeque loco repetuntur]. Invenitur etiam in 

codd. Parr. commentarii, qui T. VII. continetur, ita incipiens: 

᾿ σχήματα λόγου" à. slg ὃ λέγων. etc, et apud Jo. Siceliotam : A- 

λως" σχήματα λάγων" πρῶτον. 2 AÁmbros. addit: προρέφη πύ- 

dao⸗ ὠχὺς ̓ Αχιλλεύς. 1l. ᾳ. 84. * ᾿ - e. 

— ⏑ ἀασασιοι.».ν.... — 
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Δ΄. Πρὸς τίνα; * | | 

45 

« v 

Τυδείδη περὲ μέν σε τίω. Ὁ 

γ΄. Πεῦσις" N ' 20 
vut' αὖτ᾽ aiyiógoto. S5. 50 00 s, 

δ΄. Avranóxputg* | t m 
ῆλϑον ἐγὼ παύσουσα. €^. — | 

&. ᾿Αποστολή" | ub d 

βάσκ᾽ ἴϑι Ἶρι ἴ ταχεῖα. D 5v ΠΕΣ 

ς΄. Ἐντολή" t MENT 

ἀλλ᾽ GysB σὺν δ᾽ Εὔμαιξ φέρων ἀνὰ δᾶμα, .  n$0 

Z. ̓ Δ4γγελία" VS 
κεῖχαν Πάτροκλος. 9. o2. r6 VR ΤᾺ 

qj. Διηγησιρ" ᾿Ξ l4. 
ἔστι πόλις ᾿Ἐφύρη. fo ums QV 

Θ΄. δΔημηγορία" . "ts gy | 

κέκλυτε δὴ νῦν μου *Y?IÓaxigiot, - —B 

i. Τενεαλογία" D'un Ὑἷ 
᾿ Δάρδανον 13 αὖ' χρῶτον τέκετο . 0707 3900 7 7n 

ux. Τοποϑεσία" 0 
ἔστι δέ τις ϑρυόεσσα 13 πόλι c 07 δι 80 

ε΄. Πρᾶξις" ᾿ ZEN 

ἀσπὶς δ᾽ ἀσπίδ᾽ ἔρειδε, κόρυς κυρ," a9 ^ e 

uy , Enowog* 15 
NigsUc ὃς κάλλιστος ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον fibus: 

4 δ ; 
í "EE εὐ. εις m 

5 Ambr.og τὸ TUO. 1 Pas. 2977. Sicel. τιον. ποῦ 257. .᾽Ιδομὲνεδ. 
5 Ambr. &dd.: Διὸς τέκος εἰλήλουθας. Il.a. 202. 6 Ambr. παῦσαι σὸν 

μένος. Yl. o.207. 7 Sic."Hor.11. 8.399, 8 Sicel. GJ ys 008. 
φέρων ἀντὶ δώρων. — 9 Yl.co. 20. 10. I E. i Ii Sicel. 
μεν," ceteri pov. Ambr. Sicel, 'sby δή. .Od. B. .25. a? Ambr. " 

“Ζάρδανον δ᾽ ἄρ᾽ ἀσπίδ᾽ tous, -omissis iis, quae Sunt Tnterjecta.- 
]l. v. 215.. 48 Sicel. ἔστι δή τις πόλις ϑρυόεσδα. 44 κόρυς 

κόρυν Par. 2977. addit, abest a Ald, et Par. 1l.».131, — 15 

Ambr. ἔπαινος, ὡς τό. 1l. β. 673. Ue - 
A Li 
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(9, ψόγος" ἴδ. : ; 

φοξὸ ἡ ἔην κεφαλήν. Pts δον 
εἐ. Χρόνος " 

ἤδη γὰρ καὶ δεῦρο ποτ᾽ ἤλυϑεγττ᾽ 

(5g. "Enmgivipa 28 
κακοῦ δ᾽ ἄρα οὗ πέλεν ἀρχήν. 

. 4εἴξις" τς 

οὗτος δ᾽ «Αἴας ἐστὶ πελώριος. 19 j 

uj. Κλῆσις" | 

^£9 Ἥφαιστε πρόμολ᾽ ὧδε... 6. 

e. Κατηγορία" 2* 
Ζεῦ πάτερ oU νεμεσίζῃ δρῶν τάδε. καρτερὰ 92 E, ἔργα: 

x. .4πηγορία" 33 
Οὐ ϑέμις" εἶμι γὰρ αὐτὴ ἐπ᾿ "T Gone», 24 

45 χά. Πρόσφϑεγξις" . 

χαίρετε κήρυκες Διὸς, ἄγγελοι. ago - | 

κβ΄. Ζονησις * | : e. 
ἥδ᾽ 36 αὖ ἔζεσθαι μὲν ἀνήνατο; εἶπέ τε. μῦϑον: 

xy. Συγχατάϑεαις" ὁ | e 

| ($0 yai δὴ tatto 27 γέρον, coii, ti 

.«à. Νουϑέτησις" | 

pris σὺ τόνδ᾽ τ ἀχᾳϑός. πε ἐών. 38 * 

κέ, Ἐὐχή" ' To. 

Ζεῦ πάτερ, ἢ «δἴαντα, λρχεῖν. 29. . 

16 Ambr. y. Gg tO. ψόγος in Par. 2977, et Sicel..estnr. ιζ 
N. M. 2i80. 17 Ambr. ἤλθεν. 42.205. — 18 Amhr. ἐπιφ. ὡς 
πὰ, eadem verba repetit in: omnibus deinceps, cxoepto x£.19.— 

H. J. 604. 19 Ald. et Codd. Τελαμώνιος, scripsi srsAe guo ex 

1L7y.239.  .20.1L0.592, — 34 Ambr ἀπηγορία, ὧς τό᾽ τάδι 

καρτερὰ ἔργα. Πρόςφϑεγξις" εἶμι yàg αὐτή ἐ. ὦ, ᾧ. ὡς τὸν ϑέμις 
χαίρετε κήρυκες d. ἃ. .:: 22 Par.2977. Sicel. χρατερά, — Il. e. 757. 
.23 Sic. ἀπαγορία, ali omnes ἀπηγορία. — Tl. y. 205. ovy ἕδος" 

- gius γὰρ αὖτις ἐπ᾽ ^. δέεϑρα. 24 Sicel. ῥοάς. 25 ἢ. α. 351. 

26 Ambr. ὅσϑ᾽. Il. y. 304, 27 Per. 2977. Sicel. ταῦτά γε 
πάντα. 1]. α. 2386. 28 119.275. 29 11.5. 179. 

«x 
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xc. Anevxi 
Ζεὺς τό γ᾽ distgdmàé καὶ ἀϑάνατοι ϑεοὶ. ἄλλοι. 30 

XG « 4“έησις" | | 00a COSS 

|o γουνοῦμαϊ σ᾽ ᾿Αχιλεῦ,.3τ' ᾿ 

x. Enixcixnois“ 2I 
* EN ᾿Οτρυντείδη πάντων ἐκπαγλότατ᾽. 55 ἀγδρῶν. 
χϑ'. Oltos, ὃ ἔστι xoi πάϑος" 

' ἄνερ ἀπ᾽ αἰῶνος νέος ὦλεο. 33 

X. Ὀδυρμός" J 
3 μοι. ἐγὼ δειλός. 34 40 

M. "danh: P 0e? 

“τῶν δ᾽ ἄλλων à uoi ἐστὶ ϑοῇ παῤὰ 35 ^ μελαίνῃ: ^. 

AB. ̓ Ἐπαγχελία" | 
. δαρσήσας μάλα εἶπε, 3' 56 

M. —** 16 
αἰεὶ δ᾽ ὅπλοτόρων Dd φρένες ἢερέθονται. 3T ] 

Ao. Τρύσταξις" - E 
ἐρχεόϑον κλισίην 8: ἀγαμέμνονοξ, Vo 

λέ. doiopía* ΗΝ zu 
] otyüflapic id diand gan. 39 Coe on "s * $0 

X^. ̓ Οϑεϑδισμός * | MENS 
ἢ οὗ 49 μέμνῃ ὅτε τ᾽ ἐχρέμω. 4$ ILE ΝΞ i$ 

AS. "Ooxoc* | Ομ —W 
»ai ud 4008 σχξηίδερο». 43 ΝΞ wot ta 

50 ioi ἄλλοι Paz. 2977. Sicel. óm. Od. y. 546, $1 Ald. "Αχιλλεῦ, 

1.9.74 52 Par. 2977, 8166]; ix orat, omisso ἀνδρῶν. 1], y. 

389, ::Sqq. οἶκτος, ὅ ἐστι καὶ πάϑος Siéel; αν -. 33 Ambr. ὧδε. 

Sicel, ἰὥλετοι. 11,0. 7255: 54 0d, 8.299, ̂  88 Αἰδυνταρὰ 207. Sie, 
doy nsoi; Il. α. 300, — μεχαίνῃ Ambr. ὅπ. , .562Il.u, 85. — 87 
"Ald. ἠγορόθονται. Ambr, Sicel. Par. ἠερέϑονται, Par, 2977. om. 
115.108; . 38 Sicel; κλισίην, ceteri κλισίαν. "Post ̓ ἀγαμέμν, 

Ambr, sddit: ᾿ἀτρείδαο. ΄ Versüs compositus! ex 1l. a. 322. et 
T.24f,. 3911 α. 225, 40 In.Par..manus 8erior correxit: 
οὐδέ..᾽ Sicel. καὶ μέμνῃ ὅτε τ΄. ἐκρέμω. 1l, ᾳ. 18... 41 Ambr. ὅτ᾽, 

ἐρόμην, 42 Il. a. 234. EDU 
- 
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^ 
^ Ag Πρόγνωσιρ" | 

ἔσσεται ἢ qx, ὅτ᾽ ay. ms: δλόλ εὐ 

λδ΄. ᾿Ζ4παγόρευσις" 
μή 35 σὲ γέρον κοίλῃσιν ἐγὼ νηυσὶ nii 45 

« 

δ Nvi δὲ ἤδη͵ περὶ τῶν ura τούτους τοὺς προειρημένους’ ἄνδρας τρεῖς 

ὕφ᾽ ἑκάστῳ. τούτων τεταγμένων, καὶ τὰ λοιπά. 

μι λὴν δ᾽ ἴσω ς" ἔχει" γὰρ ἐπιτεξηδευμένον τὸ χαλ- 
. Aog, ᾧ καὶ πλεονεχτεῖ, β΄. Μετὰ τοὐτων" μετὰ vuy 
' ἄλλων ἃ 1 τὸν ἁπλῶς πολιτικὸν ποιεῖ p? λόγον. y. Mo- 

ἐονωτατος" δοκεῖ χὰρ περιττὸν εἶναι. ὁπότε καὶ τὸ μόνος 
τὴν toU ὑπερϑετικοῦ ϑύναμίν p gel, δέ ἐστιν Ὄνομα 
ξώου. xal γαλεάγρα χυρίως ὕργανον ὃ 3 τὸ δεζόμενον xci 
ἀναιροῦν τὰ τοιάδε τῶν ζώων. καταχρηστικῶς δὲ * xai 
πᾶν μηχάγημα ἢ εἰς ἀναίρεσιν. καὶ κάκωσιν δημιουργηϑὲν 

15 οἱουδηποτοῦν tov. Σ᾿ ἐλκολχύξεὶν ὃ δὲ τὸ μέγα κοκκύζειν 
ἐστηλόχόπηται ἀντὶ ἐστηλίτευται, χαὶ ὕβρισται,. τουτέστιν 

ἐχχέχοπται καὶ καϑηρηται 7 στήλη αὐτοῦ". ἐπήβολος δὲ 

" ἐστιν ὁ ἐπιτυχής. à. Κρέϑιινον Δῃμοσϑένην" τουτ- 
ἐστι νόϑον, οὐ σίτινον" ov γὰρ δεόντως 7. γρῆται τῇ μίξει, 

20 χατὰ δὲ * τὸ παρατυχὸν μᾶλλον, διὰ δὴ καὶ ἐπιπόλαιον 
μόνον ἔχει τὴν Δημοσϑενικὴν ἀρετὴν καὶ οὐκ ἐφικνουμέ- 
γὴν τοῦ βάϑους. & Οἱ σοφέστεύσαντες" οἱ διδασχα- 

λείων δητορικῶν. προστάντερ᾽" τερατοσκόπος δὲ ὁ τῶν τε- 

— — «ὁ (oro or 
Qro 

A5 Ald, Sta». "Sic. ὅτ᾽ ἂν τὸ. Ἡ. à 164. "m Par, 2977. Sic. sub. 

Bistuit: μὴ »U τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπερον, . $5 κιχείω Ambr.om, Il, a. 26. 
1 ἃ Ald; omt, eat. in Per. 2 Aldea. . X T. VIL 

Sicel. 0gy. τί ἐᾳτι χατασχλυαζόμεκον, ες κατάσχεσιν sah. vario 

τῶν τοιούτων Log, - 4 Sicel., δὲ Aéyeros. ἢ T. "Vi μηχά 

»nuu οἱοδηποτοῦ» Ald. οἱουνδηπ.} ζώον δημιὺυνργηθὲν εἰς ἀν. S κάκ, 

Sic. μηχ. δημιουργηϑὲν εἰς ἀν. αὶ κάκ. οἱομδήξιγος t. 6. Ald. 

κραύζειν δὲ τὺ μεγαποκύζοιγ, . 7 T. VIL ét Sicel, .8 T. VIL 
Sic. τὸ παρατ. δέ. . E d . 

V 
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ράτων ἑρμηνεὺς. ς΄. Διὸ καὶ μετὰ τοῦτον" ὥστε ϑ 

τὴν κοινωνίαν αὐτῶν εἰς ἀπολογίαν ἔλαβε" δέον γὰρ μετὰ 

τοὺς δέχα ῥήτορας διαλαβεῖν περὶ Κριτίου, fo μετὰ τὸν 
“Αντιφῶντα͵ τέταχεν αὑτόν" σχεδὸν γὰρ ὁ αὐτὸς εἶναι δο- 

κεῖ τῷ Αντιφῶντι χαὶ μηδὲν ** διαλλάττειν αὐτοῦ" ἕπ e- δ᾽ 

ται ἃ ἐ" τὸν Κριτίαν διὰ τὴν προλεχϑεῖσαν αἰτίαν ἐν τῷ 
μεταξὺ τέταχεν. y. Τροπικωτεροι" Y? ἐν ἄλλοις fi^ 
βλίοις τοπικώτεροι 15 εὑρίσκεται, ϑέλει δὲ 7 λέξις δηλοῦν 
τὸ αὐξητικώτεροι, ὥσπερ καὶ κοινὸν τόπον τὴν "καταδρομὴ ἢν 

λέγομεν. ἔστι δὲ καὶ ἡ τροπικὴ λέξις ἰδία σφοδρότητος καὶ 19 
τραχύτητος. 

Τῷ μὲν οὖν Δημοσϑένει οἱ λοιποὶ τῶν. δέκα, καὶ τὰ λοιπά, 

Ἦϑος καὶ πάϑ'ος" διαφορὰ τούτων, ὅτι τὸ μὲν ἦϑος. 
ἔμμονον εἶναί φασι,"τὸ δὲ παϑὸς ἐκιγίνεσϑαι καὶ ἐξ- 
ἰστασϑαι ὡς ἐνεοῖς " ἐνεὸς ὃ ἀπορητιχὸς κατᾶ τι xol ἂς 45 

χανὴς xoà εἰς ἑαυτὸν ἐστραμμένος καὶ οἷον ἐντ ἑαυτῷ ἂν, 
β΄. Καὶ λεπτότερός ἐστι" πολλαχοῦ τὸ χκαϑαρὸν καὶ. 
εὐκρενὲς εἴτουν τὸ σαφὲς λεπτὸν λέγειν ὥσπερ τὸ περι- 
βεβλημένον μεστόν. y. Τοῖς ἀπὸ τῶν uv D wv: μῦς | 

og μὲν ὁ navrm ψευδὴς, μυϑικὸν δὲ τὸ ἐγγίζον 15 τῷ 10 
μύϑῳ xoi δυνάμενον καὶ ἀληϑὲς εἶναι δοκεῖν. δ΄. ἃ ÀX 

οἵους. δἔναι" ὡς ὅταν διηγῆται τὰ περὶ τὴν χελιδόνα καὶ 
λάμειαν, καὶ ὅλως τὰ ἐν τῇ δεχαμυϑίᾳ εἰρημένα οὗ πο- 
Aix , ἀλλὰ δραματικά.. τὸ χαὶ ποιητικά. 

! 
e 

9 T. VIL. et Sic. — ὥστε Sic, om. 10 Sic. sqiemgloni 
11 T. VIL. Sic. κατὰ μηδὲν. tum Sieehl cod, Vind. $iaMer- 
tO, -12 Ald. τρυπικώτερα. Par. τρόπικώτεροι. E 15 Ald, 

τοπικώτερος et αὐξητοιώτερος " corr. ex Par, 44 ἐν Ald. om. 
15 AM. ἐγγύζον. : | 

Rhetor. V. u 80 
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Ilà» μέρος" εὕρηται μὲν ἐπὶ μηνύσει πράγματος xai τὰ λοιπά, 

Σημείωσαι, ? ὅτι τοῦτό ἐστιν ἐπὶ τῆς ἐγνοίας ἢ μέ- "n ; ο g 7 5 

ϑοδος, ὁ ὅπερ 3 ἐπὶ τῆς λέξεωῤ τὸ σχῆμα , ὡς πολλάκις εἴς- 

« 1 Huic libro anonymus commontarii ; qui tomo septimo 

continebitur, auctor tam parcam curam impendit, ut in mar- 

gine codicum Parisiensium inaxima ex parte albo raro scholia 
maiorà, paullo frequentius minora appareant. Scriba codicis 

Mon. 8, libris de ideis finitis scribendi finem fecit ;. Planudes 

noster moré suo etiam haec paucá in brevius contraxit et mu- 

tilavit, In supellectile tam curfa 'omnia; quae in codicibus 

tomi septimi exstant, scholia huc íransferre potui, omissis 

paucis; quae. Gregorius Corinthius aniplo suó commentario 

inseruit. Ἔχ éodice Par. 2927, (chart, sec, 15.) breve: speci- 

men sumsi: itaque ubi Par, sine numefo positus est, Par. 

2977. intelligendus, et quo etiam scholia minora descripta 

* gunt. 2 Ald, Par. 2927. 2918. ἰστέον. Per. 2916. 2977. oxus- 

σαι. 3. Par. 2916. ἥπερ. 

Sch. min. ad Qap. ἴω: Μηνύσει" δηλώσει. Καιροῦ δὲ 

ἰδίου" npeogógov. ἤϑους προσϑήκην, τοῦ ῥήτορος ἢ τοῦ 
ὑποκειμένου προσώπου. ἰδίαν διάνοιαν" ἰδίαν, μὲαν. διάφο- 

ρον, δύο. διαφόρους, πολλάς. ἀλλὰ καὶ διάφορον". ἀλλοίαν 8 

καὶ μίαν. ᾿Αλλὰ καὶ διαφόρους" ἑτεροίας πολλάς. .412λὰ 

καὶ ἐναντίας" ἀντικειμένας ἀλλήλαις. Κεχαρεσμένα" πρὸς 
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eran, ἐργασία γὰρ 4 αὐτῆς ἐστι καὶ σχηματισμὸς πρὸς 
- ἢ 

ὅπερ ὁ λέγων βαύλεται" χαὶ ἔτι, * ὅτι οὐχ οἶδεν ὃ repre 

xóg μεϑόδου καὶ 'σχήματος διαφορὰν, ἢ μόνον τὸ τὴν 

μέϑοδον ἐπὶ: τῆς *yvolag τάττεσϑαι, ϑάτερον δὲ int τῆς 

λέξεως" δεινότητα δὲ yvy ὀφείλομεν γοεῖν τῶν τριῶν "τὴν 5 

μίαν, δηλαδὴ τὴν οὖσαν μὲν, μὴ φαινομένην δέ. 5 Ζει- 

ψὸν δὲ σημαίνει τέσσαρα, τὸ φοβερὸν χαὶ μέγα χαὶ χα- 

vanAyktixóv , . παραγόμενον ἐκ τοῦ δέους, καὶ τὸ βαϑὺ 

xa περινενοημένον , καὶ τὸ χατὰ αὔξησιν καὶ μείωσιν 

προχωροῦν, καὶ τὸ μετὰ συνέσεωρ πιϑανὸν T& χαὶ εὕκαι- 

Qo; & πάντα ἐπὶ τῆς δεινότητος χώραν ἔχει. Περὶ δὲ 

τῶν τριῶν εἰδῶν τῆς δεινότητος ἐν τῇ ἰδέᾳ Ur δεινότητι 

ἱκανῶς ὁ Ἑρμογένης φϑάσας ἐτεχνολόγησεν. Τί μέν ἐστε, 

δεινότης, ὑπέγραψεν ᾿"Δριστείδης 7 ἐν τῷ περὶ πολιτικῶν, 

λόγων εἰπὼν, ὕτι δεινότης ἐστὶ vé πόῤῥωθεν τὸ χρήσι- 

μου ἑαυτῷ προδιοικεῖσθαι, χαὶ τὸ προαναιρεῖν τὸ vvri- 

πίπτον αὑτῷ, μέϑοδος δὲ, φησὶ, ποιὸς σχηματισμὸς κατ 

ἐξαίρετον 8 περὶ τὴν ἔννοιαν" τὸ ᾽ σχῆμα μὲν γὰρ λέξεως͵ 

7) δὲ μέϑοδος ἐννοίας · — Πρὸς Ti χρήσιμα τὰ μέρη τοῦ 

λόγου καιροῦ τυχόντα, καὶ ὅσα ἐν αὐτῷ καὶ οἷα δύναται 

4 Par. 2827. δέ, 5 καὶ ἔτι — ἐπὶ τῆς λέξεως ex Par. 2977. 

recepi. 6 Ald. pergit: ἥ» καὶ ᾿Δριστείδης ἐν τῷ mtgi πολιτικῶν 

λόγων ὑπέγραψεν εἰπὼν x. τ. À. omissis interiectis. 7 p. 656. 

Ald. verbis paullo mutatis. — 8.xaz' ἐξαίρετον Ald. om. 19 

Ald. τὸ γὰρ σχῆμα τῆς λέξεώς ἐστιν. 844. ἥ δὲ μέϑοδος --- — φε- 

γακιστὰς y. ex Par. recepi. 

60 καὶ ἡδονήν. γένους ὄνομα" κατάχρησις. ἤϑιους ἢ μέ- 

gov' λογικοῦ ἢ λόγῳ ἀγομένου, τύχης ὃ γομα" τυχὸν ἰδιωτείας. 

Πανο υργία e* περιεργίας. Χρόνον δὴ τὸν noÀvv' ἀντίχειν.- 

ται. ϑαυμάξων" τὸ ϑαυμάξειν ἀφελείας" τὸ σεμνὸν τοῦ μεγέϑους. 

Cap. 11. Ἢ τεχνική" οἷον γεωργική. δ᾽ χοῦν παρασάγ- 

γης" ἐϑνική, διὰ τεσσάρων" δηίονότι χορδῶν». 

| - 86.. 
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ἤϑους προσϑήχη, τὸ χωρίον δηλοῖ, — Τὸν πολὺν, 
τὸν ὀλίγον" τὸ ἐναντίον δῆλον" τὸ γὰρ ὀλίγον ἀντί- 
κειται τῷ πολλῷ, καὶ τὸ αὐτὸς δὲ τοιοῦτόν ἔστιν ἀντι- 
κείμενον" ὃ μὲν γὰρ Πλάτων ὡς ϑαυμάξων )eeto, ὃ ài 

b Φαίδων ὡς σεμνυνόμενος ἀπελογεῖτο χατὰ τὸ ἐναντίον, 

. Cap. IV. πότε ταυτότητε ὄνομάτων χρησόμεϑα καὶ πότε ποι- 

κιλίᾳ; ἐπὶ τῶν οὐκ ἰσοτίμων τῷ αὐτῷ ὀνόματι χρηστέον, imi τῶν 
ovx ἰσοτίμων ποικιλτέον, . 

Cap. V. Ἰστέον, ὡς 5$ περιττότης καὶ διαβολή ἐστι. Κα- 
τὰ γνώμην" κατὰ ἐνθύμημα. διατριβῇ" μακρηγορίᾳ. πλή ϑει' 

τῶν λέξεων δηλονότι. Καϑολικῶ»" οἷον ἄνϑρωπος. ἐδίοες" οἷ. 

ον Σωκράτης. Παραλλάξεις" τὸ παραλλάξεις δεύτερον πρόσω- 
στον τοῦ πρώτου μετ, [sic? legisse videtar παραλλάξεις pro παραλλάξ 
εἰσιν. 

Cap. VI. Φορτικὸς ὃ λόγος" ἢ ouoloyla. ἀποκτείνατε 

τὸ τόλμημα. 

Cap, VII. .Zuu., ὅτι ταῦτόν ἐστι παράλειψις καὶ ἀποσιώπησις. 

᾿Αχουόντων, ἢ λέγομεγ" ἀντὶ τοῦ παρ᾽ ὅ, προσποιεῖσϑαι 

παραλιπεῖν" ὑποκρίνεσθαι. 

Cap. VIII. πικρότερον." δριμύτερον. ἔνοχον Ovza' a 
τον. φυλαττόμενος" ἐχχλίγων.. 

Cap.IX. Αἰϑέοπας" ποῦ εἶσι; καὶ ποιεῖ ἐπανάληψιν καὶ 
᾿ λέγει" αἰϑίοπας, τοὶ διχϑὰ δεδαίαται, ἔσχατοι ἀνδρῶν. "4 p sc, pte 

τὰ ἐπαγόμενα ποιοῦσι τὴν μεταβολὴν, τὸ βροτολοιγὲ xol piaigárt. 

κοσμήσῃ τὸ πρόσωπον᾽ συστήσῃ. ἐπὶ ἤϑους βεβαεώσει' 

βεβαιοῖ τὴν ἀνδρείαν αὐτοῦ. παρὰ δὲ τοῖς πεζοῖς" τοῖς sey 

λέξει χρησυμένοις, οὗ ποιητικῇ, ᾿Ἔκπεπλ. στρατηγοΐί, ſde Chers 

p. 96.) sreg) “Ζιοπείϑους τοῦ στρατηγοῦ ᾿Αϑηναίων λέγει" ἕτοιμύ; 

εἶμι" τὸ. ἑξῆς οὕτως" πάντες, ὅσοι πώποτε ἐκπεπλεύκασι στρατηγοὶ 

παρ᾽ fju&», παρὰ τούτων τῶν τὰς νήσους οἰκούντων χρήματα λαμ- 

βάνουσι" διὰ μέσου δὲ τὸ" ἐγὼ πάσχειν ὅτιοῦν ἕτοιμός εἶμε, ἵν᾿ 3 
πρασνπακουόμενον" εἰ μὴ. ἀληϑεύω. φρουρεῖν, φρούραρχον εἶναι 
μετὰ βαρύτητος " ἔστ; δὲ $ βαρύτης τὸ οἴμοις 
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— δίαν διάνοιαν ἀπεργάξεταν οἷον ἐν ἰδίῳ xa 
θῷ σοφιστὰς ἂν εἴποις τοὺς εὔροιαν λόγου πλουτοῦνταῤ; 
χαὶ τοὺς σοφίξοντας &irovy διδασχοντας, ἐν ἤϑει δὲ xoc. 
εἰρωνείαν" τυχὸν' ̓ἐρεῖς͵ καὶ τοὺς ἀπὰτεῶνας. καὶ παραλο- 416 
γιστὰς καὶ. αὐτὸ τοῦτο φεναχιστας. Πᾶν μέρος λ6- 8. 
— — — — — Á— 

Cap. X. 4vavildjgsov* ἐν ᾧ τις ἀνταποκριϑῆναι οὗ δύνα: 
ται. "4g oUx εἶ κλόπτης" ἐγὼ. μὲν οἶμαν, φησί" δεῖ. “γὰρ τοῦτο 
προσυπακούεσϑαι.᾿ τρεῖς ἔγει- μορφάς" τρία εἴδη Bre χαὺ 
διαφοράς. Πότε, ἃ δεῖ πράξετε" καὶ ὃ ϑεσλόγος" ταῦτα: ἐγκα- 
λεῖς ϑεῷ τὴν εὐεργεσίαν, “Ἄνατρ ἐπτική" καὶ ὃ ϑεολόγος πάλιν 
len " τριακονταρτὴς ὧν καὶ σὺ πρὸ Tig ytvaidos διδάσκεις τοὺς γέ- 
ρονγτας. Καὶ πίστωσιν" j| τοῦ ῥήτορος πρὸς ἑαυτὸν ἐρώτησις ᾿ 
καὶ τοὺς ἀκούοντας ἐπιστρέφει. Πρόλ ἥψιν καὶ ὑὕπονοΐας. V, 
πῶς οἷν ἀναπλαασϑῆναι καὶ τὶ γενέσθαι" τὸ μὲν ἀφοδρὰὸν τὴς ida 
τρείας καὶ τὰ ἑξῆς. ᾿Ἐπέστρεψε τοὺς dx. πρὸς ἑαυτὸν δηλονότι, 
ἤδη ζητῆτε" νῦν δηλονάτι, ib. ταῦτά ἐστι τὰ δύο κῶλα, 7 πρός, 
ἀηψις τῆς ὑπονοίας, τὰ δὲ ἐπαγόμενα 3 3 λύσις QUIC τὸ αἰίγματι 
γὰρ ὅμοιον τοῦ τεχνικοῦ ἐστιν οὗ Δημοσϑενικχόν: 

Gap. XI. Ἕκατέρου καιρὸς" τοῦ μεγέϑους καὶ ἥἤϑους h; 
λονότι" ταὐτὸν δέξερ} αξόμενα" τὸ αὑτὸ δὲ ποιοῦντα. οὖὗχ. ὅ-. 
μοίως ποιεῖ, πλῆϑος 9 μὲ ἔγεϑος" τὸ πλῆϑος ποσάτης. τὰ 
μέγεϑος ποιότης. Τῷ εἰπεῖν Ὄλυνθον καὶ τὰ λοιπὰ πράγματα εἶν ᾿ς 
πεν, τὸ δὲ ἐῶ ἦϑός ἐστι, | 

Cap. XII. 'Eni κεφαλαίων" ἤγουν κεφαλαιωδῶς, συντό- 
Lec, συνοπτιχῶς" οἷον ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας, τὰ τέκνα 
ὑπείδετε τοῖς γονεῦσι. Κατασκευάξειν" ἐπὶ δικανικοῦ xo 
συμβουλευτικοῦ τῶν στασιαξομένων τὸ κατασκευάζειν ἢ ? διδάσκειν. 
Τὸ διδάσκειν εἶπε διὰ τὸ στανηγυρικὸν καὶ παραινετικὸν, ; καὶ γάρ 
εἰσιν ἀστασίαστα. ᾿Ηϑικὸν τὸ ἐπιλογικόν ἐστιν, τὸ yop λελυμέ 
»Ὸν τῶν ἐπιλόγων ἐστί. "Emi κεφαλαίων" ἐπὶ ὑποθέσεων. 1] 
λελεγμένα" δεδιδαγμένα. εἶτα πίστεις" oi ἀντιθέσεις. Ππὰ- 
σιν sivai κοινῇ" ἀντὶ τοῦ ἔδοξε πᾶσι κοινῶς τούτῳ ὄνομα εἶναι 
ἐπανάληψι» ἢ ῇ ἀνάμνησιν. ΠΡ. κοινῶς αὐτὸ oi ῥήτορες καὶ ἐπάνοδοκ 
καὶ ἀνακεφάλαίωσιν καὶ συλλογισμὸν καλοῦσιν. συλλογίσασϑαι 
δὴ βούλομαι καὶ ἔστι συλλογισμὸς δηλονότι. . 0t 



506 DLAZIMOY TOY ILA44NOY4OY ΣΧΟΔΊΑ 

yo τοῦτο λέγει, 1? ὅτι αἱ λέξεις εὕρηνται μὲν παρὰ τοῖς φι- 
, λοσόφοις ἐπὶ μηνύσει πράγματός τινος, οἷον ὁχύων τὸ ζῶον 

ὠνομάσϑη κύων ** διὰ τὸ φιλοδέσποτον" καιροῦ δὲ ἰδίου 
τυχὸν τὸ ὄνομα μετετέθη T? xol ἐπὶ τὸν ἀστρῶον κύνα χαὶ 

5 ἐπὶ τὸν ϑαλάττιον διὰ τὸ βλαπτικὸν ἑχατέρων. ἴάλλως" 13 

40 Ald, τουτέσιν. Par. 3927, τοῦτο λέγε, {1 κύων Par. 

4927. om. 12 Ald. μετέϑη. 13 Ald. allo». Par. 2927. 

ἄλλως. ex eodem p. 567. v. 2. post καιρὸν inserui τόν, v. 4. 

babet : δήπου δηλοῖ. : 

Cap. ΧΙ. ᾿Επιδεικτικὰ λέγονται τὰ ἐπιτετηδευμένα [aliud schol. 

tà κατ᾽ ἐπιτήδευσιν] σοφιστικὰ rà ἀληϑῇ καὶ ἀναγκαῖα καὶ γοργὰ, 

-οὗ γὰρ ἀγωνιζόμενοι σπουδῆς δεόμενον καὶ τομῆς ἀνεπιτήδευτα λέ- 

γουσιν, Φύσις τοῦ πράγμα τός ἐστιν, ἵνα εἰσέλϑωμεν εἷς τὸ 

πλοῖον καὶ δῶμεν 'τὴν κόρην καὶ ἀπέλϑωμεν. Πάρεργόν ἐστι τὸ 

ἀγείρομεν ,/ ϑήσομεν καὶ τὰ λοιπά, "Aymviavixa* ἀναγκαῖα δι- 

ἀανικά. σώφρων ἐστὴν ἀκοὴ ἢ ἡδύνουσα τὸν ἀκροατὴν, τουτέστι 

πείϑουσα, ἢ δὲ μὴ σώφρων; ἥδύνουσα δὲ, ἢ διὰ τῶν σκωμμάτων 

τοὺς ἀκροατὰς ποιοῦσα γελᾷν. Ὄνομα κύριον τὸ Πῶλε" μαϑητὴς 

γὰρ ἣν" τὸ δὲ ἵνα προσείπω σε κατὰ 03, ἐστὶν -ἦ παρίσωσις. "tyu- 

ψιστικὰ κυρίως τὰ ἀληϑευτικὰ λέγεται, ἐπειδὴ τὰ δικανικὰ ἀληϑεῖ- 

ἂς χυΐζουσιν, τὰ ἀγωνιστικά" παρὰ τοσοῦτον οἱ ἥμέτεροι παι- 

δευταὶ xol τὰ ἑξῆς" ὦ λῶστε Πῶλε" πάρισον ὅλον τὸ Πλατωνι- 

κὺν χωρίον. Διδάσκουσι γάρ᾽ ὡς ἀπὸ τοῦ Πλάτωνος τοῦτο 

ἔλαβε. Οἱ σοφοί" εἰρωνικῶς. Πρόϑοος ὄνομα" ϑοὺς ἀρετή" 

so] σοφὸς ἀρετῇ. Σοφοκλῆς ὄνομα, . 

Cap. XIV. Διὰ μέσου τὰς αἰτίας" καὶ 0 Θεολόγος εἰ 
καὶ νῦν ἡμᾶς εἰς τὴν μείζονα τάξιν ἀνήγαγεν ὃ ϑεὸς, εἶτα ᾧ αἰτία 
πρὸ τοῦ ὑπερβατοῖ " ὑμᾶς ταῦτα παιδεύειν τοὺς ἐν ἐξουσίᾳ" εἶτα τὸ 
λειπόμενον τῆς ἐννοίας τῆς πρώτης" ὀκνῶ γὰρ εἰπεῖν βαρύτερον. 
πῶς ὦ Θουκυδίδη" τοῦτο ἀπὸ τοῦ Ἑρμογένους νόδξε. ἢ γὰρ 

“Μακεδαίΐίμων᾽" ἣ πρώτη αἰτία, καὶ ὃ γὰρ σύνδεσμος: stvopi- 
97* νομικῶς ἐπολιτεύοντο. ἔτι γάρ ἐστιν" dj δευτέρα αἰτία " καὶ 

6 ἕτερος γὰρ συνδεσμός" ἐστὶ μάλιστα" ταῦτα ἢ αἰτία τῆς αἷ- 
- E 

ἰ 

, 
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πᾶσα λέξις εὕρηται διὰ δήλωσίν τίνος πράγματος" δηλοῖ 
δέ τι τηνικαῦτα, ὅτε οἰχείως. καὶ κατὰ καιρὸν τὸν προῦσ- 
ἥχοντα τεϑῇ" αὐτό γὰρ τὸ χαχοῦργος ὅταν ἐπὶ τινος 
ὀνομασϑῇ xcxiceg διαφύρους lgyatonévoy , ἐχξῖνον δηλοῖ 

δήπου τὸν εἰργασμένον ἂν μέντοι ὁ καιρὸς ἄλλος ἢ 7, καὶ 5 

τὸ πρόσωπον κλοπὰς εἰργάσατο μόνας, οὐχ ἑτέραν xa- 

κίαν, ov τὸν προειρημένον δηλοῖ, ἀλλ᾽ ἐν προσϑήκῃ ἤ» 
ϑοὺυς ἐκεῖνον αὐτὸν τὸν χεχλοφότα" χρηστὸν ἴσμεν τὸν 
ἀγαϑὸν, δυνάμεϑα δὲ κατὰ καιρὸν εὔϑετον καὶ τὸν πο- 
γηρὸν ἐν ἤϑει τῷ τῆς “εἰρωνείας χρηστὸν ὀνομάσαι. 40’ 

zac. Τὰ ἐν ταῖς ἄλλαις" τὰ συμφέροντα" ἐπανέρχεται δ - 

Θουκυδίδης. οὐδεμία γὰρ αἰτέα" ὥστε «ὸ ὑπερβατὸν αἰτίαν 
ὀφείλει ἔχειν. : 

Cap. XV. ἀναντί ἀδητον’ ἰσχυρόν ἐστιν" ETT: ayurl, 
στεις" ἠγὼωνίζω ἐκ τρίτου. ἐγραμμ ἄάτευες" ἀνεγίψωσκες, ὡς »0- ' 

vügtog. ᾿ἐξέπιπτες" ἔπταιες dy τῷ ἀναγινώσχειν' ἐσύριττον" 

ἐσημειούμην, ὅτι ἔπταισας. τοῦτο δὲ τὸ ἀντί ϑ." δηλονότι me- 

Qi τοῦ, ἐν ᾧ 10 συμπόσιόν φησιν sival καὠκόηϑες " διὰ τὸ τὸν An- 

μοσϑένην ἐφεῦσϑαι" τὸ δὲ πρότερον οὗ καχόηϑες, ἀληϑὲς γάρ. πρᾶ- 

ypa: !& Aq ἐς" τὸ ποιῆσαι ᾿πλητόριον τὸν .Φίλισπον καὶ δοῦναι δῶ. 

ρα τοῖς ἑστιωμένοις " καὶ ἐν τῷ ἀπολογητικῷ ὁ ϑεολόγος ἀντιτίϑησι 

τὸν ἰατρὸν καὶ τὸν ἱερέα. Π άρισον" παρίσωσις Θουκυδίδου" ἀχ- 

λὰ καὶ ὑμᾶς »u» ἀξιοῦντας οὔ συμμαχεῖν ἀλλὰ “συναδικεῖν. ib. τὸ 

ἐγγὺς τῷ ἴσῳ. | 

Cap. XVII. Ππροσπ. σχεδιάζειν" ἀπερὶσνέπεως καὶ παρα. 

χρῆμα λέγειν, ἀμελετήτως xai ἀπροβουλεύτως προάγειν τοὺς λόγουςϊ 

ἀμέλει xoà σχεδίαν ναῦν τὴ» οὕτω καταὐχευασϑεῖσαν φαμέν. Tà 

ἐπιάντα" τὰ ῥηθέντα ἐκ τοῦ προχείρου καὶ ἀνέν τοῦ συμβονλεύ. 

σασϑαι. Προσεῖναιν τῷ συμβούλῳ᾽ «δεῖ τῷ συμβουλεύοντι τοῦ 
ἔχειν ἐν τοῖς. πράγμασι πολλὴν πεῖραν . db. τοῦτο λέγει, ὅτι ὃ 9έ- 

λων συμβουλεύειν λέγειν ὀφείλει, ὅτι ἐγὼ ἐσχεψάμην, καὶ μετὰ ακέ- 

ψεωᾳ πολλῆς εἶρον τὸ συμφέρον" αὐτόϑεν λέγειν" ἐκ τοῦ πα: 

ραχρῆμα. ὑποκρίνονται σχεδιάζειν" εἰ γὰρ tino, ὅτι ἐσκε- 

ψάμην, δικανίζων ὃ δικαστὴς φανεῖται τὸν ῥήτορα, μήπως ἀπᾳτη- 

& 
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πάσης λέξεως τῆς ἀγνοουμένης ἐν πεζῷ λόγῳ τρεῖς μέϑοδοι Tw; 

| εὑρέσεως" καὶ τὰ λοιπά, 
( - 

Εἰσαγγελία ἐστὶν ἡ εἰσαγωγὴ τῆς δίχης " ὡς ἐὰν εἴ. 
ει τῶ, κατηγορῶ Νικίου προδοσίας" φάσις δὲ ἡ ψελὴ προῦ- 
p ὠγγελία᾽ τὸ δὲ δὶς διὰ τεσσάρων τὸ ἑπτάχορδόν ἐστι" 
μοσχεύειν δὲ λέγρυσιν οἱ γεωργοὶ τὸ ἐντιϑέναι ἄνεστραμ. 
μένως τὰ κλήματα ἐν ὀρύγματι γῆς ἐπὶ τῷ ἐχῳῦσαι ῥι. 

Lag, el^ οὕτως ἐμφυτευϑῆναι. 

ϑῇ τῇ τοῦ ῥήτορος ἐμπειρίᾳ. -ταραχϑῆ" παρατραπῇ, συγχυϑὴ 

τὴν διάνοιαν. αὐτόϑεν εὑρί σχοντες" καίπερ ἐκ πολλῶν ius 
ρῶν σκεψάμενοι λέγουσιν, ὅτε ἄρτι ἐμνύσϑην τοῦδε τοῦ κεφαλαίον. 

, Μῃ:ε: ταξὺ ἄναμνησϑέντες" οἷον, ἄλλ᾽ ὁ us μικροῦ πεαρέδραμῳ 
o ϑεολόγος , καὶ τὰ ἑξῆς. ib, 6i binoe, οἱ δίκας λαμβάνοντι; 

μετά τινοςι 
Cap. XVIII. αὔξησις, ἐστιν, ὅταν τίς ἐκ περιουσίας vis; 

κατηγορῇ, ἀπόδειξες δὲ, ὅταν διὰ τῆς γραφῆς ἀστοδεικνύη. 

«Δοιδορία" τὴν ἑταίῤρησιν λέγει" οὐδὲν εἶχον οὗ δικασταί. τα- 

σξ εενότερον" εὐτελέστερον, περὶ μέσην ἡλικίαν" οὗ γὰρ πεὼ 
μέσην ἡλικίαν οὗ τοσοῦτον ἐν πάθεσιν, ὥσπερ οὐδὲ οὗ γέροντες. 

Cap. XIX. 4ιεβάλλετο à Εὐρυβάτης ἐπὶ ἀφροσύνη καὶ κα- 

κίᾳ. — κλέπτης ἣν. 

* * Qap. XX. Οὕποτε σοφὸς ὀμνύει, ὅτι ὅ δεῖνα φόνον ἐποίησιν͵ 

ἀλλὰ μὴ τὸν ϑεὸν πονηρὸν καὶ κακὸν πρᾶγμα ἐποίησεν, καὶ τὸ j- 

Sog αὐτοῦ μὴ βουλόμενος ὀνόμάσαι; τὸ. ἔγκλημα ὡς εὐλαβούμενο: 

δείκχυσιν. Ἡϑικὰν μὲν ̓ τὸ ἐδίοις ὀμνύειν, ἐναντίον. δὲ τὸ ἕνεκα 

| ngay ITO» ἑτέρου τινὸς ὀμνύειν, Οὗ μὰ Ζ dai * ϑρηνητικὸν ὦμο- 

'σὲν ὅρκον" τὴν γὰρ συμφορὰν τοῦ πατρὸς ὅρκον ἐποιήσατο. Καμέ, 

νεερὶ 'τοῦ Μειδίου φησί, ̓  Πεπονϑέναι" 'ὅτε ἔτυψεν ὃ Μειδίας 

αὐτὸν, τὸ ἦϑος αὑτοῦ ἐμβεβαιοῦ πρὸς τοὺς δικαστάς. τραγμα- 

τινὸν 0Qxo»* ἀγωνιστικόν. ἐναντίον ἤϑους" δηλογόσι τοῦ 

Ὁμήρου. U 
'Cap, XXI. Ὁ δή rp* ἤγουν δ ̓φητορικὸς νόμος. Στράτωτνι 

qvvayogsóse* ἄτιμος. yàp οὗτος. Εὐπρόπειαν" εὐπρεπῆ 9c 

d 
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Τὰ ἁμαρτήματα κατὰ τὴν λέξιν χατὰ | δύο τρύπους γίνεται" καὶ τὰ 

λοιπά. 

Τὸ μὲν γὰρ παρακαλεῖν" roͤ γὰρ ἄγειν καὶ ἕλ- 
ky ἐφ᾽ ἑαυτῷ ἐπίτασις τοῦ καλεῖν. ἐστει β΄. ὃ vat 
στραν" τοιοῦτόν ἐστι καὶ τὸ ἐὰν τὴν τάφρον τράφον 5 
εἴπῃς, ἢ τὸν καχρυδίαν. ἄρτον. χεγχρυδίαν, αἱμωδεῖν δέ 

ἐστι τοὺς ὀδόντας ναρχᾷν.᾿ ; ΝΣ 

* 

σιν ἐνταῦϑα τὸν σεμνῶς βιοῦν γνωριζόμενον. M ἐρ eoi τισι" εἰσὶ 

μέρη τινὰ ὑποϑέσεων, δεόμενα ῥήτορος, πρὸς τὸ τοῖς δικασταῖς. 

ἀπολογεῖσθαι, καὶ εἰσιν ἕτερα, ἐν οἷς ὃ τυχὼν ἄνθρωπος ἱκανός 

ἐστιν ἀπολογήσασϑαι.- 

Cap. XXII. Kuxíà λέγεται ἣ ἀσάφειαι. εὐδιάλυτα, εἶα- 
γάτρεπτα, σαϑρά. Καὶ ἐναντία" ἐναντίον τὸ περιλίπέειν τοῖς 

ἑαυτοῦ λόγοις στρεφομένοις τῷ ἀνακολούϑῳ. "4 γτελαβάς" ἀφορ-' 

μὰς, ἀντιλήψεις. ἐναντιώματα" ἀνατρεπόμενα ἢ διαβαλλόμε- 

γα. Σχολικαῖς" ἀσχολία ἐστὶν 9 ἐμμέριμνος φροντίς. ib; ταῖς 
δσαιςοῦν καὶ κατὰ συντυχίαν γινομέναις, ἤγουν ταῖς πλασματικαῖς 

καὶ διὰ μελέτης γινομέναις καὶ οὖκ ἀγωνιστικαῖς. “Σχολικαὶ ὑποϑέ» 

σεις, αἱ καϑ᾽ ἑκάστην γινόμεναι συντυχίαν; ὡς ὅταν τις ἀδίκως τι.-. 

νὰ βουλομένοις τυπτῆσαιε φησὶν οὕτως, μὴ μὲν τύψῃς, ἀλλὰ καὶ 

ἀπόκτεινον, εἰ βούλει. τοῦτο δὲ λέγεϊ οὗ βουλόμενος ἀποκτανϑῆναιυ 

ἀλλὰ παριστῶν διὰ τούτου τοῦ ἐναντίου ῥυσϑῆναι, φημὶ δὲ τῆς tu- 

πτήσεως, τοῦτο δὲ τὸ εἶδος καλεῖ τὸν σχηματισμόν, ἄλλη. τις 

τέχνη" tÉ ἐσειν, ὃ λέγει, μαϑήσῃ διὰ τοῦ ἐφεξὴς κεφαλαίου" διὰ 

μακρῶν" ἤγουν διὰ πολλῶν λόγων προβάλλεται ἢ προτείνεται, Δι ὦ 

μαρτυριῶν" ἵνα λέγῃ, ὅτι καὶ ἄλλοι τοῦτο ἐποίησαν, ᾿4λλὰ 
ἀντιλέγειν" ἀλλὰ λέγε" ὅτι ἐὰν τοῦτο ποιήσετε, μήπως τινὲᾷ 

ὑμὰς βόέμψωνται. 

Cap. XXIII. Ὃ xàrq γορῶν" κατὰ πόσους τρόπους ὅ καάτήα | 

γορος τὰς τρῦ φεύγοντος προτείνεν προτάσεις, καὶ ποῖος ἑκάστης 

καιρός" ἐπισέη μην" τὴν εἴδησιν γῦν ἐπιστήμην λέγε, φήσει 

δὲ, ἀναξίους" τοῦτό' ἐσὲιν ἣ πρότασις τοῦ ἀντιδίχου. τῷ μὲν 
Rhetor. V. '" 90* 

4 
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| Πότε ᾿αντότητι ὀνομάτων χρησόμεϑα, καὶ τὰ λοιπά. 

Ὡς δ᾽ ὅταν ὀδύνουσαν' τοιοῦτο xci ἔστι τὸ 
τοῦ ϑεολόγου᾽ ὃ τοῦ πατρὸς ὅρος καὶ λόγος, 7 μὴ χι- 

γουμένη σφραγὶς, τὸ ἐχμαγεῖον τοῦ ἀρχετύπου" ταῦτα γὰρ 

gy πάντα 1* τὰ ὀνόματα δηλωτιχὰ τοῦ υἱοῦ, καὶ τὴν ἐνέρ- 
γειαν ὁμότιμον ἔχει τοῦ. υἱοῦ. 8΄. χαὶ ὁ Θοῦκυ δίδης. 
σύγκρισιν ποιεῖται, ὃτι ὁ Πελυποννησιακὸς πόλεμος μεί. 

ζων ἐγίνετο τοῦ TowixoU, οὗ χάριν καὶ τεχμήρια τινα 
. καὶ σημεῖα xal ὁ παραδείγματα λαμβάνεις ͵ 

! 
2 

14 Ald, πάντα ὅὃμό Tut τὴν ἐνάργειαν E ἔχει TOU υἱοῦ. omisi 

interiectis, 
* 

«Α ἐπτίνῃ" ὅτι ἢ πόλις ἀσϑενεῖ καὶ οὗ δύναται διδόναι ἃἂτέλειαν. 

Cap. XXIV. Τάξεως μεταβολή" καὶ τὰ ἐν ἄλλαις πτώ- 

σεσι καὶ γένευν καὶ ἀριϑμοῖς, λέγει" καὶ τὸ τὰ λεγόμενα i» noo. 

᾿ μίοις ἐν ἀγῶσιν εἰπεῖχ ἢ ἄλλῳ μέρει τοῦ λόγον, ἢ τὸ ἀνάπαὶιν' 

ib. τουτέστιν , ἐὰν ἢ ἢ τὸ παλαιὸν κατ᾽ εὐϑεῖαν, ποίησον αὗτὸ σὺ xo- 

τὰ πλαγιασμὸν ἢ τὸ ἀνάπαλιν. “τὰ μακρῶν" ἢ τὰ αὐτὰ vo 

per τις ἐν δυσὶν αὑτοῦ λόγοις. συγγυάφεται, καὶ ἄλλως καὶ ἄλλως 
ἐκᾳράξει αὐτὰ, ἵνα μὴ ὑποπτευϑῇ οὕτω ποιῶν παρά τισιν, ἢ ἀλ- 

λου τινὸς νοήματα καὶ ὑποθέσεις λαμβάνων διὰ μακροῦ ὄντα obti 

βραχέως. ἐκφράζεε, ἢ καὶ τὸ ἀνάπαλιν ὡς διδάσκει ἢ τέχνη, καὶ 

λανϑάνειν τοὺς ἀκροατὰς ἀγωνίζεται. Ἔν δὲ τῇ πανηγυρικχῆ᾽ 

καὶ γὰρ τὸ ἐγκώμιον) κατὰ τάξιν τῶν κεφαλαίων γἔνεταε καὶ otx 

ἄλλως. ἐν συμβ ουλῇ" καὶ γὰρ ἐν συμβουλευνϊκοῖς εἰ μὲν τὸ πρᾶ- 

7μα κατεπείγει mei οὗ συμβουλεύεις, ὄφείλει εἶναι τοῦ λό γον βμ- 

χύτης, εἰ δὲ μὴ, μήκη. Τὰ αὑτὰ λέγων" καὶ ὃ ϑεολόγος" οὗ 

γὰρ τὰ αὐτὰ φϑέγξομαι μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν αὐτῶν χρησέ- 
μένος προδιορϑώσει:. Ἔν τῇ δικανεκῇ πῶς ἔχει χώραν 5 τῆς 

τάξεως μεταβολὴ, ἐν τῷ συγχεῖν τὴν τάξιν τῶν κεφαλαίων. dv 

αιρέσεως" τῆς στάσεως, δηλονότι τῆς “ὑποκειμένης ὑποϑέσεως. 

τῷ τῆς ἀξίας, ἤγουν τῷ ἐνδόξῳ. 

Cap. XXV. εὐμισήτον" καλῶς καὶ εἰκότως μισουμένου. 
Cap. XXVI. Πανουργῶν" ἀπατῶν. εἶναι nos δοκεῖ' 
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Ἢ περιττότης ἐστὶ διπλῆ, καὶ τὰ λοιπά, ΝΞ ΕΞ 

Κατὰ γνώμην. γνώμην τὸ γόημα καὶ ἐνθύμημα 

καλεῖ; αὐτὸ *5 δὲ τρανῶξ αὐτὸς ὁ τεχνικὸς μετ. ὀλίγα 

σαζηνίσει" ἔτι γε μὴν ὕπως τὰ -καϑολικα τοῖς. ἰδίους συμ-. 

πλέχεται. β΄. Τὸ περὶ τοῦ στοφάνοθ' οἷον πρῶτον 5 

μὲν, ὦ ᾿4“ϑηναῖαι, τοῖς ϑεοῖς εὔχομαι πᾶσι καὶ πάσαῦς 

τῇ τε πόλει καὶ πᾶσιν ὑμῖν καὶ ὑπὲρ ὑμῶν. γ᾽. οἷς xi- 

νησιν ἤϑους νῦν τὸν ξήλον τῶν διχαστῶν ψοεῖ" διὰ τοῦ- 

το γὰρ αυνεφόρησε τὰ ὀνόματα, ἵνα ἐπλώσωσιν ὑπὲρ. αὖ. 

— — ——— E Vo . 

45 airo. δὲ --- συμπλέχεταν ex Par. recepi. ELE 

ἅπλότης dori προσποιητή. αὐτῷ ἰσχύῃ" τῷ — ταύ- 

τη» τέϑεμα ic ry τοῦ εἶναι πολίτην... 

Cap. XXVII. ῈΕερίξεται ἢ κατηγορφῖα" εἰς c δύο, ῥήτορας ͵ 

δηλονότι, ἣ κατηγορίςᾳ Προκαταλαωβάνει" ἃ βέλλϑι᾽ λέγδια 

δεύτερον ὃ ̓ Ανδροτίων, ΝΙΝ | 

Cap. XXVIIL 4»agooí* — , 

ὡς φασιν , οἵ μὲν ἴδοντο πονεύμενον , οὗ γὰρ, ἔγωγε ' 

ἤντησ᾽ οὐδὲ ἴδον. [1]. ὃ. 374.] 

“Μέσβιοι" διὰ τὸν Θρασύβουλον" μῖϑον λέγουσι" τοῦτό ἐστιν ἄνα: 
φορὰ... ἀναφέρει γὰρ, ὅτι oi μῦϑοι λέγουσι τοῦτο. ἀνδρὸς 6107. 
τοῦτο ἐστὶ τὸ Πλατωγικὸν, ἃ παρέφρασεν ὃ 4ημοσϑένης. 

Cap. XXIX. Τῆς χϑινότητος" xowà διανοήματα. τὰ". δη- 

μώδη καὶ τὰ οἷον εἰς τὴν ἀγορὰν λεγόμενα" ἃ λλ᾽ ἐδ ἐφ" ἀλλ εἴ 

τινι" καὶ ἄλλῳ" τοῦτο ἣ κοινότης. “ἴδιεαὶ Ez Opa v*- af πρὺς ἕνα. 

ἕκασταν. Διάτι πανου γῶν" καὶ à ϑεολόγος πολλοχοδ' gat- 

veto, τὸ κοινὸν ἴδιον ποιησάμενος" εἰπὼν 7ὰρ, εἴπωμεν ἀδελφοὶ καὶ 

τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς, Zjof» μὲν ἴδιον αὐτοῦ eivai" ἔστι δὲ τοῦτο 

"Hootov ToU προφήτου καὶ εἰπὼν ἔλαϑε πάντας. Ὑπωπτεύετο" 

τουτέστιν ὀνειδίζειν τοῖς ᾿Αϑηναίοις. "Otis τοΐνυν τὸν ϑ᾽ ὀὕτω ς. 

τοῦτο 3| ἐπισφραγίς. Πεποί "xe τοῦτο" τὼ ἐπισφαγῖσαι.' 

Cap. XXX. Ἐπισκήπτει" ἀξιοῖ Σ φίλων ἀπάνενϑεν" καὶ 
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τοῦ τοιαῦτα πεπονϑότος . περὶ δὲ ἐνθυμήματος καὶ ἐπ- 

ἐνθυμήματος ἐν τοῖς περὶ" εὑρέσεως εἴρηται. Ó. ἐν τῷ 
OQovxvóídov* ὁ ἐπιτάφιος οὕτως ἔχει" 715 ,, οἱ μὲψ mo) 
λοὶ τῶν ἐγθιάδε ἤδη εἰρηκόταν ἐπαινοῦσι τὸν προσϑέντα 

B τῷ νόμφ. τὸν λόγον τόνδε, ὡς καλὸν ἐπὶ τοῖς ἐχ τῶν mo- 
λέμων ϑακτομένοις ἀγορεύεσϑαες αὐτόψ΄ ἐμοὶ δ᾽ ἀρχοῦν 

ἂν ἐδόκει ἀνδρῶν ἀγαϑῶν ἔργῳ γενομένων ἔργῳ καὶ δη- 
λαῦσϑαι. τὰς τιμάς" οἷα καὶ περὶ τὸν τάφον τόνδε δη- 
odio. παρασχευασϑέντα ὁρᾶτε . xoi μὴ ἑνὶ ἀνδρὶ πολ- 

40 λῶν egérag χενδυνεύεσθαιι εὖ τε xal χεῖρον εἰπόντι πι- 

στευϑῆναι"“ εἶτα ἐπιφέρει τὰ ἐπενϑυμήματα χατασχενα- 

ζων: »χαλεπὸν γὰρ τὸ «μετρίως εἰπεῖν, “- καὶ τὰ ie 
εἶτα“ ἐπιφέρει" ἰδεεοδὴ δὲ τοῖς πάλαι οὕτως ἐδοχεμάσϑη 

ταῦτα καλῶς ἔχειν͵. or χαὶ dpi: ἑπόμενον τῷ νόμῳ," 
45 χαὶ τὰ ἑξῆς. Οἱ δὲ χαθολιχοὶ λόγαι" 17 ὡς ἐὰν εἴπης 

xé , Ψέος si, πόρει" FOTO ἔδιον" εἶτα τοῦ κοινοῦ ἢ συμ- 

stÀoxn^ πᾶσι γὰρ véotg , μᾶλλον δὲ πῶσεν ἀνθρώποις λυ- 
—⸗ — oa » 

16 Thuc. II. 55. 47 οἵ δὲ καϑολικοὶ — --- ὡς obx ἕ- 

ἐστιν. v. 48. — p. 575, v. 4, ex Par. recepi. 

ὁ ϑεολόγος ἔφεσπε κλονέων τῷ λόγῳ. tà σῶφρον: καὶ τούτῳ :diayiris xé- 

genau ὅστις δ᾽ ἅμιλῶ yt. τοῦτο τοῦ Oto iyvidos[ Eur.Phünic.Fr.IX], 

Cap, XXXL, παράλογον" τὸ πμρὰ τὸν εἰκότα λόχον γινό- 

| ptyor παρὰ δόξαν, παρὰ «προσδοκία». τα ὕτῃ φοβε ρόν" διὰ 

τρῦτο, -παραπλησιαζά γτων" παραδυναστευόντων. 

Cap, ΧΧΧΙΙ.. Θεῶν xov. xà «pU ἀνεὶ γρῦ ποῦ; ἃς τὸ, Qxóaoidw 

Aog: ἤδιρν δὲ τοῦτα τῶν Kao». 
(ap. XXXIII, ἸΤραγικῶς λέγειν" τὸ παϑητικῶς λέγειν. 

Πολιχνίου: μικρὰ πύλις, πολλὰ δρά p ατα" ὑποκρίσεις͵ διὰ τὸ 

" . ᾧποδύεσϑαι 36^ προσωπεῖα καὶ — τὰ ἐκείνων e Te αγῳδία 

dari» $ τῶν κακῶν ἀνάμνησιξ, τῶν ἐν $4 ἐκΐᾳ᾽ τοὺς τελείαν 

ἡλικίαν & ἔχοντας. Τὸ uovovovzi σημαίνει καὶ τὸ ἀληϑὲς. καὶ τὸ 

Ἡχεδάν, ̂  όνῳνος αἰκία φ᾽ ἕνεκα τῆς nOWIC* περεήγησιν 

ἐξήγησιν, πλατυαμὸν, ἔχφρασιγ, 
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σιτελεΐ τὸ πονεῖν. Ὧν ὁ καιρός" διδάσκει ὃ τεχνικὸς, 
πηνίχα. γρηστέον ἐπενϑυμήσει καὶ πηνῖκα λόγοις καϑολι-᾿ 
κρὶς ς΄" 4οκεμασάντωγ' ἐπιεικρς αὐϑαδες τὰ δοκχι- 
μασϑὲν ὑπὸ τῶν παλαιῶν λέγξιν, τς οὐχ ἔξεστιν: 

ι 

Τῶν δὲ αὐθϑαδῶν καὶ τολμηρᾶν διανοημάτων Prendas xal muga- 5 
| μυϑίαι δύο" xol τὰ λοιπά, 

Ὁ μὲν ovv. παρών" 1* αὔϑαδες μὲν τὸ λέγειν 
τὸν καιρὸν φωνὴν ἀφιέναι" παραμυϑεῖται δὲ διὰ τὴϑ ΄ 
τοῦ βρνονουχὶ μιχρᾶς Y? προσϑήκχης. Ποῖον τοῦτο; τὸ 
ἁλμυρὰν ἀκοὴν ἀποχλύσασϑαι; ἁλμυρὰν δὲ ἀκοήν φη- 10 
σιν ὁ ἤλάτων οὗς ἔλεγον εἰς τὸ ϑεῖον ἀπρεπεῖς λόγουρ' 
τοῦτο ?? οὖν παρεμυϑήσατο τῷ εἰπεῖν *olov. B. xao 
Τιμοκράτους" ὃ Τιμοκράτης £ ἔγραψε νόμον, ὅπως μὴ 117 
διδῶσιν ἐγγυητὰς οἱ ̓ ρειωφειλέται : ὃν y κακίξεν ó 4ημο- 
σϑένης ς EE E Z2 15 

18 Ol. III, p. 29. 19 μιμρῶς Par. om. Ex eodem: sqq. 
noie» τοῦτο - ἀποκλύσασϑαν recepi, — Plat. Phaedr, P. 545. 9, 
20 τοῦτο οὗν — οἷον ex Par. recepi, 

( " - 

Cap. XXXIV. Ἔκ. τοῦ κωμικοῦ" οἷον "φριστοφάνηρ᾽ καὶ 
“Δονκιανός. ἐκ τοῦ βίου" τοῦ JMevavóoov δηλονότι. κωμικῶς λ ἐ- 
κειγ' ἀπὸ τοῦ. κώμου" τὸ γὰρ ἀστειολογεῖν ἴδιον τῶν κωμαζόντων. 
diss μῴ dngt* τοῦτό τις σχηματίζει καὶ λέγει εἰς διάρϑωσιν᾽ χαὶ 
σύνεσιν ἀσυνέτου. Βδελυρόν" καὶ ἃ ϑεολόγος " ἐγὼ γὰρ ἔπαϑον 
τοῦτο » ὦ ἄνδρες, αὔτε ὡς ἀπαίδευτος, ’ si μὴ καὶ μᾶλλον. Ifgoe- 
ὃ οκᾷ μέν". καὶ ὃ ϑεολόγος λέγε. ixi μόνῳ εὐχαριστοῦντες, τῷ ^ 
μὴ τὴν «λώβην αὐτῶν δρᾷν, ἐχδέχεται γὰρ ἃ ἀκροατὴς ἀκοῦσαί τι 
"αὶ μεῖζον καὶ οὐκ ἤκουσεν. εἰκόσιν" εἰκάνας τὰ παραδείγματα, 
ὧν ἔτυχεν" oU τὰν Ῥυχόντων.. ib. ἐδόκουν δὲ. οἱ ἀκροαταὶ, ὅτι 
εἰπεῖν ϑέλει, oig ὃ δῆμος εὔχεται, ὅπερ Oyk εἶπεν, ἀλλὰ καταρῶι- 
ται. ἃ δῆμος" ἀγαϑὸν πρρσδοκῶν ἤκουσε φαῦλον. αὐτοτρά- 
7έκῃ ς᾽ τραγικὸς ἐστιν ὃ μιμούμενος τὰ τῶν δραμάτων. πρόσωπα.᾽ 

Cap, XXXV. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον" ἔχει καὶ τοῦτο δη- 
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Πότε παράλειψις xol ἀποσιώπησις ylverqu* καὶ τὰ λοιπά, 
$ 

- Πᾶς οὗτος" ἐρωτώμενος, φησὶν, ἐγὼ, 3: πῶς οὖ- 

τος χέχρηται τῷ πατρὶ, ἀποχρινόμενος λέγω, ἢ ὅτι ἀντ. 
εἶπεν αὐτῷ, ἢ ὅτι οὐκ ἐπείσϑη αὐτῷ᾽ καὶ κατὰ ἀποσιώ- 

ὃ πησιν δείκνυμι τὸ ἐπεβούλευσεν" ὥσπερ ὃ Δημοσϑένης 

ἐποίησε" ϑέλων γὰρ ὀνειδίσαι τῷ «Αἰσχίνῃ πενίαν ἐσχη- 
μάτισε τὸν λόγον οὕτως" 335 ,, ἐγὼ γὰρ οὔτ᾽ εἴ τις πενίαν 
ὀνειδίζει νοῦν ἔχειν ἡγοῦμαι, οὔτ᾽ εἴ τις ἐν oq ϑόνοις 
τραφεὶς ἐπὶ τούτῳ σεμνύνεται.“ β΄. τῇ τελείᾳ" ov γὰρ 

40 ἣν 3" τελεία ἡ ἐν τῷ προτεϑέντι παραδείγματι ἀποσιω- 
πησις, ὥσπερ αὕτη ἡ Δημοσϑενική. “Σημειωτέον, nott 

χρηστέον παραλείψει καὶ πότε ἀποσιωπήσει, καὶ xata 

πόσους τρόπους ὑπάρχει μνήμη τῶν πραγμάτων àv πρόσ- 
ποιήσει παραλείψεως. y. τοῦ προσποιεῖσϑαι πα- 

15 ραλιπεῖν" oU γὰρ παραλείπει, ἀλλὰ λέγων παραλείπειν 

21 ἐγὼ Par.-h. 1. om. et post ἀποκρινόμενος ponit. 33 

pro eor. p. 512. - 23 Par. oix ἣν γάρ. Ex eod. sq. ἢ et üno- 

σιώπησις — — sragadslysog v. 44—14 recepi ! 

λονότε xal νοῦν ἄτοπον καὶ ἑρμηνείαν ἄλογον, ποῖον τοῦτο, τὸ σια- 
σιάσαντες. ib. στάσις ἐστὶν, ὅταν τινές τινας ἐναντίους πολεμή- 

σαντος παταβάλωσι, καὶ τὰ σκῦλα μερίξωνται, καὶ ἐν αὑτοῖς μά. 

χωώνται πρὸς ἀλλήλους καὶ ἄλλο ἀλλαχοῦ σκορπίξηται! καὶ ἀποδημῆ. 

Cap. XXXVI. 4ημηγορία ici», ὅτε τις τὴν συμφορὰν τοὶ 

φοινοῦ λέχῃ καὶ διεγείρῃ καὶ «αὐτοὺς τοὺς ἀκούοντας εἷς θρῆνον xx 

οἶχτον, ὥσπερ ̓ Αχιλλεὶς ποιεῖ ἐ ἐν τῇ πρώτῃ ῥαψῳδίᾳ" διάλογος δὲ ἐστιν ἢ 

xarà πεῦσιν καὶ ἃ ἀπόκρισιν, Συμπόσια Σωκρατ ἐκὰ ὃ Πλάτων 

συνεγράψατο γ᾽ διηγήσεις ἔχοντα σπουδαίας ἡ ἅμα καὶ γελοίας, Εἰσάγι; 

Ὅμηρος τὴν Ἥραν 8nb τοῦ Διὸς τυπτομένην, ὅπερ οἶκτος" mal». 

δὲ τὸν φαιστον αὐτὴν παραμυϑούμιενον, ὕπερ γέλωτος. ἄναμὶξ 

συγκϑοίμεγνοι" τὰ δύο ἔχοντες, καὶ ἐπιτίμησιν καὶ παραμυϑίαν' 

ἀν, ἀναμὶξ γὰρ ἐκ 'τῶν δύρ σύγκειται καὶ τὸ. μῆνιν ἄειδε“ καὶ 
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ὑποχρίσει npn τοῦτο ποιεῖ" φησὶ δὲ χαὶ οὐ παραλιμ- 
fury," πῶς γὰρ ὁ διαῤῥήδην ταῦτα κχατηγορῶν; ̓  

M el . / ) 

Τὸ περιπλέκειν διαβάλλεται μὲν Gg, κακίά τοῦ λέγειν, καὶ τὰ λοιπά, 

Περιπλοκή ἔστι τὸ διὰ μαχρηγορίας ἐχτείνειν τὸν 
Aó 4 , 4 5 eut 34 - , Oyov χαὶ OvyxaAuntur καὶ συσκιαζειν καὶ ἀδαφῶς λέ- 5- 
yew. ᾿Εγγὺς, 34 φησὶ, τοῦ μνημονευϑέντος ῥητοῦ ἐστιν ἕτέ- 
ρα περιπλοχὴ, τὸ ὑμεῖς δὲ, συνεξακούεται γὰρ τὸ ἀμε- - 
λεῖτε. Φιλοτιμὸός ἐστιν ὁ πρὸς δόξαν πολιτευόμενος, 

ἀφ᾽ οὗ καὶ φιλοτιμία. β. μετὰ συλλή ψεως" σύλ- 
ληψιν λέγει 35 τὴν πρόσληψιν τοῦ. ἀορίστου" τὸ οὐχ 10 
οἶδ᾽ ὅντινα μοι δοκοῦμεν. Ἐπὶ κεφαλαίων" ἀντὶ xe- — 
φαλαιωδῶς, καὶ τὸ μὲν κατασχευάξξειν ἐ ἐσὶ τῶν ἀγώνων 

νοεῖται, τὸ δὲ διδάσκειν ἐπὶ τῶν διηγήσεων, ἢ τὸ μὲν 

καταὔχευαζειν ἐπὶ τοῦ δικανικοῦ , X«i τοῦ στασιαζομέ- 

vov συμβουλευτικοῦ, τὸ δὲ διδάσχειν ἐπὶ τοῦ ἀστασιά- 
στου συμβουλευτικοῦ καὶ τοῦ πανηγυρικοῦ. 

24 ᾿Εγγὺς — καὶ φιλοτιμία v. 6—9. ex Par. recepi, - 25 

Ald, λέγονται, — Par. λέγει. ^ 
————————————— 

τὸ ἄνδρα μοι ἔρνεπε Παραμυϑουμένων. “Ἑρμογένους τοῦ- 

to ἐφερμηνευτικὸν τοῦ ὅσα δέδηγμαι, κείμενον διὰ μέσον. ᾿άχα ρ- 

γεῦσιν δρᾶμα ᾿Αριστοφάνους οὕτω καλούμενον. Τὸ πικρό »" 

διατί, ἐπειδὴ τὸ πρόσωπον, ὅπερ μέλλεις ἐπαινέσαι, σαφῶς οὖκ 

ἐπίστασαι, καὶ τούτου ἕνεκα τέλειον ἔπαινον οὗ λέγεις. γελοῖον 

πάϑος. “Ἑρμογένους dori» ἐφερμηνευτικὸν τοῦ ἤσϑην δὲ βαιά, 

Σημείωσαι, ὅτι τοιοῦτοι καὶ OL διάλογοι Πλάτωνος. Ζητητικοὶὲ 

λόγον εἰσὶν, & λέγει τος, εἶ ἀϑάνατος ἢ ψυχὴ, εἰ καλὴ ἢ ἀρετὴ, 

ἠϑικοὶ δὲ, εἰ ϑαυμάζοι, ὄντως ἣ ψυχὴ, (adde: ἀϑάνατος! ὄντως 

ἢ ἀρετὴ καλόν" οἶκτον καὶ ϑαῦμα' ὅμως οὖν τὸ λυπηρὸν τοῦ ἥρωος 

τῆς ἑτέρων γηθοσύνης μᾶλλον ἀνέσιμον, καὶ. οὕτως ἀμφοτέρωθεν. 

αὑτῷ 5 γηϑοσύνη. ᾿ 

Cap. XXXVII. ποστελλομένονυ. 6 λόγος δι᾽ ἀσφάλειαν. ^ 

L] 
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᾿Ἐπιδειχτιχά" τὰ ἐπιτετηδευμένα, ἃ καὶ ἐὶς ἥδο- 
“γὴν ἀχρῆς σώφρονά ἐστιν" ὥσπερ τοὐναντίον τὰ cog 
στιχὰ εἰς αἰσχρὰν ἡδονὴν ἀχρῆς γίνεται. β΄. ὅταν τῇ 
φύσει, τοιοῦτόν 35 ἐστὶ χαὶ τὸ τοῦ ϑεολόγου μετὰ 07- 

5 γέλων ὕανησον ; μετὰ ποιμένων δόξασον, μετὰ ἀρχαχγγέ- 
«λων χόρευσον. y. πολλάκις δέ. ἐκ παρέργου, φησὶν, 

ἀναγινωσχόμενα τὰ πάρισα ταῦτα λανϑανουσε" πολλά- 

xig δὲ xol ἐπιμελῶς ἐκμελεξώμενα — 
ρἰσχεται.. | 

410 — nÀovororow ἀντὶ τοῦ ἀφελές. β΄. ἐδίδασ- 
κες͵ καὶ ὁ ϑεολόγος" σὺ τὸν ᾿Αχααβ, ἐγὼ τὸν locim. 

d σχολικαῖς" ταῖς μελετωμέναις " τὸ δὲ διὰ μα. 

χρῶν, ἀντὶ τοῦ πολλῶν χαὶ ἰσχυρῶν λόγων καὶ οἷον 
ἀναντιῤῥήτων 

4 

- 28 Par. οἷον μετὰ ἀγγ: 

Ν 

T ἐλος- 
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"4AYTÀRN 4NTIGEZERN.: 

- ᾳ . ' 

«δ GÀvroi ἀντιϑέσεις ὅτι μὲν ovx ἐπιδέχονται λύ-᾿ 

σιν ἐμφανῆ, πρόδηλον, οὐ γὰρ ἂν 3 εἶεν ἄλυτοι, εἰ ἐπι- 5 

δέχοιντο λύσιν" ὅτι δὲ μεϑόδου τινὸς πρὸς αὑτὰς χρεία, . 

ἐμφανές ἐστι" πόϑεν οὖν αἱ μέϑοδοι πρὸς τὰς ἀλύτους 

ἀντιϑέσεις, ἐροῦμεν ἃς εὑρήκαμεν. 
e» Ἐὰν ἐμπίπτῃ ? ἄλυτος ἀντίϑεσις, ἢ ἐν προςσχή- 

ματι τοῦ δοκεῖν λύειν ἀντικατηγορεῖν δεῖ 4 τοῦ ἀντιδίκου- 10 
β. Ἢ εὐπροσώπως μὴ ἔχοντα λῦσαι ἀναβάλλεσϑαι j 

εἰς ἕτερον χρόνον τὴν ÀvOW. 

4 Maximo Planudae subiungo alium Maximum, qui au-. 
ctore Fabricio [Bibl. Gr. T. IX. p. 678. ed. Harl.] Byzantius 

fuit sive Epirota, philosophus, pater Euclidis, Iuliani imp. 

magister, quem a Maximo, Ephesio, philosopho, qui et ipse 
Iulianum docuit, distinguunt Socrates III. 1. et Nicephorus 

X. 1. Scripta eius memorat Suidas: περὸ ἀριϑμῶν, de nume- 

ris, et in Aristotelem ὑπόμνημα, nec non alia quaedàm, Iulia- 

no inscripta, et carmen argumenti astrologici περὸ καταρχῶν 

[Fabr. Bibl, Gr, T. IX. p. 524 — 3556.] et scriptum rhetoricütn 

περὶ ἀλύτων ἀντιϑέσεων. Libellum hunc primus edidit Hénr, 

Stephanus ad calcem scriptorum quorundam criticorum Dio- 
nysii Halic. Lutet. ap; Carol, Stephan. 1554. 8. tum Fabricius 

in Bibl. Gr. T. XI, Equidem descripsi ex codice Par. 1741. E 

[Par. 1.1 et contuli Paris, 5032, [Par.2.] et Fabricium. Stephani . 

editionem inspicere non contigit. — 2 ἂν Par. 1. om., est in Par, 
2.etFabr. 3 Par. 2. ἐμπίπτει. 4 δεῖ Fabr,om. — 5Fabr 

Rhetor. V. J 37 
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γ΄. Ἢ συνδραμόντα οὕτως ἀντιχατηγορεῖν τοῦ ἀντι- 
δίκου. 

δ΄. Ἢ πάλιν συνδραμόντα τὸ συμφέρον ⸗ ἀντιϑεῖ. 
ναι τῷ διχαίῳ. 

5 ἑ. Ἢ τὸν διχαστὴν ἀπάγειν μῶν ἀπὸ τῆς ἀλύτου ἀν- 
ξ,ϑέσεως, εἰς ἕτερα δὲ πράγματα χρινόμενα 7 ἐμβιβάζειν. 

ς΄. Ἢ μετὰ αἰτίας λύειν τὴν δοκοῦσαν ἄλυτον εἶναι. 

e "H πολλάκις τὴν ἄλυτον ὑπομερίσαντα χατὰ μέ- 
" pog. εἰσαγαγόντα 9 δοχεῖν λύειν. 

40 ή. Ἢ μὴ τιϑέντα διὰ λόγου πρὸς αὐτὴν βλέποντας 
λύειν. 

^ ."H παραινετίκῶς καὶ ὥσπερ κηδόμενον τοῦ ἀνγ- 
τιδίχου μεϑοδεύειν τὴν ἄλυτον ἀντίϑεσιν ἐν αὑτῇ τῇ πα- 

θαινέσει. 

45 i. Πάλιν ἐὰν ἢ ἄλυτος, προστιϑέναὶ τὲ αὐτῇ εὔλι- 
τον, ἵνα ἀπὸ τοῦ εὐλύτου ἀφορμὴ λύσεως γένηταιν 

ιά. Ἢ μηδὲ μεμνῆσϑαι τῆς ἁλύτου τὸ παράπαν, 
' εἰ ἤλπιχεν τὸν δικαστὴν αὑτῆς ἐπιλελῆσϑαι. 9 ᾿ 

í 

ig. Ἢ συνδραμόντα τὴν γνώμην διαβάλλειν τοῖ 
20 ἀντιδίχου | 

w.H μὴ τιϑέντα To πειρᾶφϑαι λύειν, προσρίπτοντα 
τὴν λύσιν, ὡς ἐν ἀφηγήσεως τρόπῳ, καὶ σπουδὴν ἔχειν, 
ἵνα μὴ τοῦτο χρινόμενον. γένηται. 

ιδ΄, Ἢ Ὄνομα ἀντ᾽ ὀνόματος ϑέντα οὕτως τῷ εὖ- 
25 λύτῳ. ὀνόματὶ δυμπλεχόμενον δόξαι λύειν. 

ιέ. Ἢ ἐν προρσχήματι τοῦ δοκεῖν πλείους maig 

σϑαι λύσεις, ἀπάγειν μὲν ἀπὸ τοῦ ῥητοῦ τοῦ ὄντος a- 
Avtov τοὺς δικαστὰς, τὴν δὲ γνώμην ἐξετάζειν τοῦ vo- 

μοϑέτου, us" ἧς ἔγραφεν τὸν νόμον ς 
5. ς΄: Ἢ ἐὰν ἰσάξωσιν αἱ ἀντιϑέσεις, ἐκ διαβολῆς τοῦ 

ἀναβαλέσθαι: 6 Fabr. τῷ δικαίῳ ἀντιϑεῖναι τὸ συμφέρον. 1 
Par. 1. χριγόμενον. — 8 Fabr. εἰσάγοντα, 9 Par. 1. ἐπιλελεῖσϑαι. 
10 Par. 2. ϑώντα. 

᾿ Nd 
— 
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3 

ἀγτιδίχου χαὶ οἰκείας συστάσεως ἀντερωτῶντα οὕτωρ λύ» 
εἰν τὴν ἐἰσάξζουσαν. μὲν, ἄλυτον͵ δὲ εἶναι δοκοῦσαν: 

Εἴπωμεν 11 οὖν ἑκάστου τούτων ta, παραδείγματα, 
εἰ. προεϑέμεϑα ἐν τάξει ἀλύτου ἀπ᾿ αὐτοῦ τοῦ ῥήτορος 
τὰς μεθόδους τῶν ἀλύτων ἀντιϑέσεων λαμβάνοντες. — y 

&. Ἔν μὲν οὖν προςσχήματι τοῦ δοκεῖν λύειν ἄλυτον 
οὖσαν τὴν ἀντίϑεσιν ἀντιχατηγορεῖ ὁ δήτωρ ἐν τῷ κατ 

Aioxivou“ κακῶς οἱ στρατηγοὶ ἐχρῶντο τῷ πολέμῳ,, καὶ 
διὰ- τοῦτο εἰρήνην ἐπραξωμενγ᾽ ov δυνάμενος λῦσαι ταύτην 
δ᾽ δήτωρ ἀντικατηγορῶν Ῥάσκει" Ii ον δὴ ταῦτα λέγῃ, 10 
πρὸς ϑεῶν ἐρωτήσατὲ αὐτὸν μεμνημένοι j πότερον ἐξ 
ἑτέρας τινὸς πόλεως ᾧχετο πρεσβεύων ἢ ταύτης αὐτῆς" 

εἰ μὲν γὰρ ἐξ ἑτέρας, ἣν 13 κεχρατξηχέγαι Té τῷ πολέ- 
p φήσει, καὶ χρηστοὺς ἔχειν στρατηγοὺς, εἰκότως χρή- | 

pora εἴληφεν" εἰ δὲ ἐκ ταύτης αὐτῆς, τίνος ἕνεχα ἐφ᾽ 45΄ 

οἷς ἡ πέμψασα πόλις τῶν αὑτῆς ἀφέστηκεν, ἐπὶ τούτοις 

οὗτος δῶρα, προσλάβὼν φαίνεται" “ ἀδυνατῶν γὰρ δεῖξαι, 
ὅτι οὗ κακῶς οἱ στρατηγοὶ. ἐπολέμουν, διὰ τοῦτο οὗν 

φησιν ἀντιχατηγορῶν ; υδῶρα εἴληφας ." 

β΄. ᾿Εὰν δὲ ur ἔχῃς. λῦσαι ἀντίϑεσιν, εὐπροσώπως 20 
ἀναβάλλῃ τὰς λύσεις τῶν εἰρημένων * εἰς ἕτερον χρόνον. 
παρέξομαι" ἢ νῦν διὰ τόδὲ oU πεέποίηχα, ἢ παρὰ τῷδε 
ποιήσω" οὕτως ὃ Δημοσϑένης ἐν τῷ κατὰ ᾿Ανδροείωνος' 14 

ἄν τοίνυν λέγῃ περὶ τοῦ τῆς ἑταιρήσεως νόμου; ὡς ὑβρί- 

Cousv ἡμεῖς, καὶ βλασφημίας οὐχὶ προσηκούσας κατ᾽ ἀὖ- 35 
τοῦ 15 ποιούμεϑα, δέον πρὸς τοὺς ϑεσμοθϑέτζας ἐλέγχειν, 

ἵνα ἐχεῖ περὶ χιλίων ἐκχϊηδυνεύωμεν" :ὸ ὑποβάλλετε αὖ 
TQ, ὅτι καὶ τοῦτο ποιήσομεν ὕστερον, ἐπειδὰν yvy περὸ.. 

ὧν εἰσῆκται δῷ λόγον" ovrt γὰρ ἀδύνατος εἶναι δόξεις 

41 Par. 1.2. shops», Fabr. εἴπωμεν. 42 dc fal. leg. 

p. 386, 43 Par. 4. 2. ἐξ ἑτέρας ἣν, xexp. Pabr. ἦν. . 14 p» 

599. 15 Fabr. αὐτῆς. ^ 16 Dem, ἐκιγδυνεύομεν. 

- | οὐ 

^ti 
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λύσας *? τὴν ἀντίϑεσιν, χαὶ ἀναβολὴν μετὰ ἀπολογίας 
εἰργασμένος 18 ἀξιοπίστως ἀπάξεις ἀπὸ τῆς ἀντιϑέσεως 

οὔσης ἀλύτον τὸν δικαστήν. 

y. “Συνδραμῇ δὲ τῇ ἀλύτῳ ἀντιϑέσει καὶ συνδραμὲν 

δ ἀντιχατηγορήσεις τοῦ ἀντιδίκου" | πάλιν γὰρ τοῦτο ἐπὶ τῷ 

ἀλύτῳ ϑεωρήματι παρασχετέον παράδειγμα" μικρᾶς xai 

ἀσϑενοῦς καὶ γλίσχρου τῆς διαφορᾶς οὔσης ἐνταῦϑα, ὡς 

Δημοσϑένης ἐν τῷ κατ᾽ Αἰσχίνου" *? εἶπε τοίνυν μοί τι τις 
ἄρτι προσελϑὼν πρὸ τοῦ δικαστηρίου, (| Χάρητος κατη- 

40 γορεῖν αὐτὸν παρεσχευάσϑαι, καὶ διὰ τούτου τοῦ τρό- 
mov καὶ τούτων τῶν λόγων ἐξαπατήσειν ὑμᾶς ?? ἐλπί- 
ζειν᾽ ἐγὼ δὲ ὅτι πάντα μὲν τρόπρν χρινόμενος “Χαρης 
εὑρεϑήσεται πιστῶς καὶ εὐνόϊκῶς, ὅσον ἦν ἐπ᾽ ἐχείνω 

πράττων ὑπὲρ ὑμῶν" διὰ δὲ τοὺς ἐπὶ χρήμασι λυμοαι- 
15 γομένους τοῖς πράγμασι, σολλῶν ?t ὑστερῶν οὐ σφόδρα 

ἐσχυρίζομαι, ἀλλ᾽ ὑπερβολὴν ποιήσομαι" ἔστω γὰρ παν- 
τα τἀληϑὴ λέξειν περὶ αὑτοῦ τουτονὶ, χαὶ οὕτως τοίνυν 

κομιδῇ γέλως ἐστὶ, κατηγορεῖν, ἐχείνου τοῦτον" ?? ἐγὼ 

γὰρ Aioxivm οὐδενὸς αἰτιῶμαι τῶν ἐν τῷ πολέμῳ πρα- 
90 χϑέντων, τούτῳ γάρ εἶσιν ὑπεύϑυνοι οἱ στρατηγοὶ, ?! 

. ἀλλὰ τοῦ ποιουμένης τῆς πόλεως ἐϊρήνην Φιλοκράτεε συν- 
ἑιπεῖν, ἀλλὰ μὴ τοῖς τὰ βέλτιστα γράφουσιν, τοῦ δῶρα 
εἰληφέναι, τοῦ ἐξαπατῆσαι" “ συνδραμὼν γὰρ, ὅτι χα- 
χῶς ἐπολέμει Χάρης οὕτως κατηγορῶν dicyivov προδο- 

20 σίας, 24 ἐπὶ τὸ συνείπεῖν Φιλοχράέει, ἀ ξιόπιστος ἔδοξεν 

| "&yaL, ὅτι καὶ δῶρα εἴληφεν λέγων. | 
δ΄. ΣΣυνδραμὼν δὲ πάλιν, olg ὃ ἀντίδικος λέγεε δι- 

͵ 

17 Fabr. λῦσαι. 418 Par. 4. εἰργασάμενος, 19 de fals. 

. leg. p. 447. Fabr. εἶπε Par; 4. 2. εἰπέ, 20 Par. 1. ὑμᾶς om, 21 

Fabr. Par. 2, πρλλῶν ὑστερῶν. Par. 1. πολλῷ ἴστερον. —— 22. Fabr. 

τουτονί, | Sequitur in Fabr. οὐδὲ voi ποιήσασϑαι τὴν πόλιν c 

gi, ἀλλ᾽ ἄχρι τούτου πάντα ἀφίημι" τί οὖν λέγω, καὶ πόϑε 

ἄρχομαι κατηγορεῖν; τοῦ, ποιουμένης etc. $4 Fabr. προδοσίαν. 

f 
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χαίοις οὖσιν, τὸ συμφέρον ᾿ἀντετίϑησιν οὕτως, ὡς ὃ Zdy- 

᾿μοσϑένης sali ἐν τῷ xev «Αἰσχίνου. λέγοντος γὰρ .4i- 
, «e 1 - v . 3 - 3 1 3 

Gxivov, OTL, πονηροὶ φωχεῖς ησαν καὶ ἐχρῆν αὕτους ἀαπο-. 

λωλέναι, οὐκ ἀντέστη μὲν, συνδραμὼν δὲ ἔφῃ" ἀλλὰ συν- 

ἔφερεν αὑτοὺς σώους εἶναι τῇ σόλει" οὐδὲ 15 γὰρ 4faoxe- 5 

δαιμονίους διὰ τὴν ἀρετὴν αὑτῶν, ποτε ἐσώσατε, οὐδὲ 

τοὺς καταράτρυς Εὐβοέας, ἀλλ᾽ ὅτι συνέφερεν 26 γτρῖτο" 

τῇ πόλεις! : 

ἐ. ᾿4πὸ “δὲ τῆς αὐτοῖ ἀντιϑέσεως ; ἣν 11.6 ἀντίδι- 
xog παρέχεται μεταβιβάσεις τὸν δικαστὴν ἐφ᾽ ἑτέραν, ἀν- 10 

τίϑεσιν. τὴν μὲν ἄλυτον μὴ ̓συνεχτικὴν εἶναι λέγων τοῦ 
παρόντος᾽ ἀγῶνος, ἣν δὲ ἀντεισάγεις σὺ οὕτως, *9 ὡς 

ἐν τῷ κατὰ Τιμοχράτους ὁ ἑήτωρ πεποίηχεν λέγων" λέ- 
χφντος y&Q τοῦ Τιμοχράτους, 0t« ἐχτέτισται 3" τὰ χρή- 

ἀ 

pato. Ardooriuvs καὶ Τλαυκέτῃ χαὶ ΜΜελανωπῷ, ὑπὲρ 15 

ὧν αἰτίαν ἔχω- θεῖναι τὸν νόμον, ὡς ὀφειλόντων ἕτι τῇ 
πόλει y φησὶν, ἀλλ᾽ οὐ περὶ TOVTQY χρίνεται γῦν, εἴτε &X^. 
τέτιστόε XO γρήματα τούτοις, εἴτε μὴ, ἀλλ᾽ εἰ παρά- 
γόομον ἔγραψὲν Τιμοκράτης ψήφισμα" ἀπαγαγὼν γὰρ 
τῆς ἀλύτου ἀντιϑέσεως τῆς λεγούσης c ὅτι ἐχτέτισται "τὰ 30. 

χρήματα αὐτοῖς, οὐχ ὑπὲρ τούτων χρίνεται λέγων, xci 

αὐχ ὑπὲρ τούτου ἔγραψα τὸν γόμον , ἐπὶ τὸ “παράνομον 
ἀπήγαγεν 59 εἰπῶν, ὡς περὶ νόμου τῆς γραφῆς οὔσης " 
ὑπὲρ. ἧς ἥκουσι χρίνοντες. 

ς΄. Μετὰ αἰτίας δὲ τὸ πιστὸν τῶν προχϑέντων sto. Q- 2δ: 
ἐξῃ.38 τὰς ἀλύτηυς ἀντιϑέσεις μεϑοδεύων, ὡς ὁ dnuo- 
σϑένης ἐν τῷ ὑπὲρ Φορμίωνος" $2 ἴ λέγοντος γὰρ 33 Φορ- 

25 de fals, leg. p. 561, 26 Par. 4, ἀνέφερεν. 27 i» 
Par. 1. om. Par. 2. habet ἧς. Fabr. ἥν. 28 οὕτως Fabr. om, 

punoto post σὺ pesito. 29 Par. 1. ἔχτισται constanter. — c. 
Timocr. p. 758. - 530 Fabr. ἐπήγαγεν. 84 Fabr. Par. 2. mag- 
ἕξεις. — 32 Par. 4, 2. ἐν τῷ κατὰ στεφάνον. Wabr, éy' τῷ ὑπέρ - 
Φορμ. p. 950. 33 γὰρ Fabi. om. - 
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μίωνας, ἢ μήτηρ οὖν ἡ σὴ τὰς διαϑήκας «ἐμοὶ πεισϑεῖσα 
ἐξέκλεψεν 3^ xol ἐρωτῶντος ἐδόχει ἀπίϑανον εἶναι τὸ 5" 
τὸν Φορμίωνα προτιμηϑῆναι ὑπὸ τῆς “Ἱπολλοδώρου μη- 

" τρὸς" μετὰ τῆς αἰτίαρ οὖν τὸ πιστὸν παρήγαγεν εἰπὼν, 

δ ὅτι μὴ ἀπίστει, διέρϑαρται γὰρ ἡ μήτηρ καὶ οὐ 36 δοῦ- 
Aog ἦν Φορμίων , ἀλλ᾽ ἀνήρ" τὸ δὲ ἐπαχϑὲς ἔφυγεν τῷ 
δόξας μητρὸς χατηγορεῖν 37 προσεπισημηνάμενος ; ὅτι 
ἀναγκαζόμενος καὶ οὐχ ἑχὼν λέγει ταῦτα. 

ζ΄. Ὅταν δὲ ἀλύτου ἀντιϑέσεως μέρη διαιρῇς, πεν: 
40 ράσῃ μεϑοδεύειν, ὡς ὃ Δημοσθένης ἐν τῷ κατ᾽ «Αἰσχί- 

' yov πεποίηκεν" λέγοντος γὰρ “Αἰσχίνου, ὅτι ἡ “Χεῤῥόνη- 
doc ?9 ὑμῖν ἀπὰ τῆς εἰρήνης περιγέγονεν, xai εἰρήνην 
ἔχετε ἀντὶ πολέμου, καὶ τριήρεις τριαχοσίας, xal σχεύη 
ταύτης καὶ χρήματα, οὗ δυνάμενος πρὸς ἅπαντα ταῦτα 

456 ὃ Δημοσϑένης ἀϑρόως ἀντιστῆναι, οὐδὲ ὡς aux ii 
ἀληϑῆ δεῖξαι ; διεῖλεν τὴν ἀντίϑεσιν εἰς τρία μέρη, 
κατὰ μέρος εἰσαγαγὼν οὕτως τῇ διαιρέσεε μεϑώδευεν * 
ἄλυτον ἀγντίϑεσιν, καὶ ταῖς λύσεσιν ἐσοφίσατο,, ἀλύτων 

ὄντων xoi ἐῶν μερῶν, ἐν μὲν γὰρ τῇ πράτῃ τὴν Χεῤ- 

20 ῥάνησον ἔσχετε, ἑξῆς σῖτος ἄφϑονος ὑμῖν -χομίξεται" ἐν 

τῇ εἰσαγωγῇ τὴν δοχοῦσαν λύσιν Ou: τῆς ἀντικατηγορῦες 
παρέστησεν, εἰπὼν οὕτως" 39 ἂν τοίγὺν ἀντὶ φωχέων xai 

Πυλῶν Χεῤῥόνησος ὡς περίεστι τῇ πόλερ, λέγῃ, 49 πρὸς 

“Διὸς καὶ ϑεῶν μὴ ἀποδέξησϑε" ἐδύνασθε γὰρ ἂν, εἰ μὴ 

25 διὰ τούτους καὶ Χεῤῥόνησον καὶ Πύλας καὶ «δωχέας 

ἔχειν" εἰ μὲν γὰρ ard ἣν λύσις ἐκείνη; ὅτε OU περιγέ- 

γονξν Χεῤῥόνησος, ἐπεὶ δὲ ψεῖδος ἦν, τὸ ̓ σύφισμεα ἐχεῖ- 

. ya γέγονεν, ἀλλ᾽ ovx ἀντὶ (φωχέων καὶ Πυλῶν" παλιν 

δὲ τὸ δεύτερον τῆς ἀντιϑέσεως μέρος ^t , δἰσήγαγεν λε- 

54 Fabr, ἐξέπλεξεν, | 355.Par. 1,2, τοῦ. sq. τῆς Par. 1. om. 

36 Par, 1, 2, 9, 57 Par, 4, μὴ προσκατηγορεῖν 38 Par. 4. 

XScovuvnooc. Par, 2. Fabr, Χεῤῥόνησος constanter. 89 Do fals. 

leg. p. 565, : 40 In Par, manu prima λέγει, corr, λέγῃ. {1 

, . P 
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γων" οἶδα" τοίνυϊ;, ὅτε τοὺς 45 μὲν ὑπὲρ τῶν πεπραγμέ- 
yc» 9? λόγοὺς αὐτοὺς «4ἰσχίνης φεύξεται, βουλόμενος δὲ 

ὑμᾶς ὡς πρῤῥῥωτάτω. τῶν πεπραγμένων ἀπαγαγεῖν, διέξ- 

εἰσιν, ἡλίκᾳ σπᾶσιν' ἀνϑρώποις ἀγαϑὰ éx τής. εἰρήνης . 

γίγνεται, καὶ τοὐναντίον àx τοῦ πολέμου xaxa, καὶ ὅλως δ' 

ἐγκώμια, “εἰρήνης ἐρεῖ, καὶ τοιαῦτα ἀπολογήσεται" ἔστι 

δὲ καὶ αὐτὰ ταῦτα κατηγορήματα τουτου" δἰ γὰρ ἡ τοῖς 

ἄλλοις ἀγαϑῷν αἰτία τοσούτων πραγμάτων καὶ τηλικαύ- 

τῆς ταραχῆς ἡμῖν αἰτία γέγονεν, τί τις εἶναι τοῦτο φῇ» 

πλὴν ὅτι δῶρα. “λαβόντες οὗτοι καλὸν πρᾶγμα φύσει κα- 10 

κῶς. διέϑηκαν. xoi ἐν αὐτῇ τῇ διαιρέσει ἐσοφίσατο ; οὐ 
γὰρ ἔλυσεν, ὅτι οὗ χαλὸν ^* 7 εἰρήνη , ἢ oUx εἰρήνην 

ἄγετε, ἀλλ᾽  ἐξημιώϑημεν ἐξ αὐτῆς εἶπεν" xoi τὸ ἕτερον 

δὲ μέρος τῆς ἀντιϑέσεως οὕτως εἰσήγαγεν" τί δὲ, οὐ τρι- 
ἤρεις τριαχόσιαν καὶ σχεῦη ταύταις καὶ χρήματα ὑμῖν 15 

περίεστιν ^? διὰ τὴν εἰρήνην; ἴσως ἂν εἴποι" πρὸς δὲ 
ταῦτα ἐκεῖνο ὑμᾶς ὑπολαμβάνειν δεῖ, ὅτι. χαὺ τὰ Φιλιπ- 

που πράγματα γέγονεν εὐπορώτερον ἐκ. τῆς εἰρήνης πολ- 

λῷ 49 χαὶ κατασχεμεϊς OnAcy καὶ χώραις καὶ προσόδοιξ, 
αὖ, γεγόνασιν ἐκείνῳ Bey dh? τὰ δὲ ἐχείνου οὐδεὶς ἀπέ- 20 

δηρο, T ὡς αὗτοι τὰ ἡμέτερρα οὐ δὴ δίκαιον ἐχεινῷ μὲν 

ἀμφῴξερα αὐξῆσϑαι, ,.- καὶ f τὰ τῆς χώρας͵ χαὶ τὰ τῶν 
ρυμμάχων" ἃ δὲ ὑμῖν δικαίως ἂν ὑπῆρχεν ἐχ τῆς. εἰρής: 

ψηξ, ταῦτα ἀνθ᾽ ὧν ἀπέδοντο οὗτοι, λογίξεσϑε" οὗ γὰρ 
ταῦτα ἀντ᾽ ἕω ἐκείνων γέγονεν, οὐδὲ πολλοῦ δεῖ, ἀλλὰ 25 

ταῦτα μὲν zv ἂν ὁμαίως ἡμῖν, ἐκεῖνα δὲ τούτοις ὧν προσ- ἐδ 

ἣν, εἰ μὴ διὰ τούτους τὸ σόφισμα χἀνταῦϑᾳ πρὸς τὸ 

μεμερίσθαι 49 τὴν ἀντίϑεσιν ἐκεῖνᾳ 5? γέγονεν". xci τοῦ 
rY 

€. Par. 4.2, “ἑτέρως... Febr. feos. 42 ὅτι Par. 4, om. 45 

Fabr. ὑπὲρ τῶν κατηγορημένων αὑτῷ λόγους Aiox. 44 οὗ Fabr. 

om, A5 Fabr, περίεστι καὶ ̓ περίἐσταὶ. 46 Par. 4. πολλά. 

47 καὶ τὰ “ποὺς χώρας. Fabr. om, 48 Par. 1. v ἔχ. } 49 

Par. 1. pape Par. 2. μεμερεῖσϑαι. Fabr. μεμερίσθαι. EN 
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μέρους ὄντος τῆς ἀντιϑέσεως ἀλότου" μὴ δυνάμενοο᾽ γὰρ 
εἰπεῖν, ὅτε οὐκ ἔχουσι͵ τριή Que τρίαχοσίας ἀντέϑηκε g- 

σας, ὅτι xal rà Φιλίτπου πράγματα πολλῷ. εὐκορώτερα 

ix τῆς εἰρήνης γέγονεν ̓  ἐχεῖνα δὲ οὐ προδέδοταε, ὥσπερ 
5 τὰ ἡμέτερα. - 

y. 4 ὅλου δὲ τοῦ λόγου μεϑοδεύσεις τὴν ἄλυτον 
ἀντίϑεσιν, οὐδέποτε προηγουμένως παρεχόμενος τὰς λύ- 
σεις οἵτως ὡς ὃ Δημοσϑένης à& τῷ χατὰ ᾿Ολυμπιοδώ- 

Qov πεποίηκεν" λέγοντος γὰρ Ὀλυμπιοδώρον, ὃ ὅτε OU πρου- 
10 js, σοι τὸν Κόνωνος τοῦ “ἡλαιέως" 31 ἐγὼ γὰρ καὶ 

ἡμφισβήτησα καὶ εἰσελϑὼν εἰς δικαστήριον ἐνίκησα xci 

δεσπότης εἰμί" σὺ δὲ εἰ ἥμφισβήτεις τοῦ xÀ»xoov, πρὸ 
τῆς τῶν δικαστῶν ἀποφάσεως ἐχρὴν ἀντιποιεῖσθαι" τὰς 
μὲν ἀντιϑέσεις οὐδαμῶς προὴηγουμένως ἔϑηχεν, λέγει δὲ 

45 δι᾽ ὅλου τοῦ λόγου, 55 ὅτι po πρὸς Ὀλυμπεόδωρον συν- 
ϑηχαί τινες ἐγένοντο. , ἵγα χοινῇ πρὸς τοὺς ἄλλους ayam- 

σώμεϑα, τὸ niv ἥμισυ τοῦτον ἔχειν τοῦ κλήρου ̓  τὸ δὲ 

ἥμισυ ἐμὲ, καὶ ὠμόσαμεν κοινῇ πρὸς ἅπαντας ἀγωνιεῖς 
σϑαι. “Παρέβη δὲ ᾿θλυμπίόδωρος τὰς συνθήχας, οὕτω 

90 7γὰρ ἀμφοτέρας λεληϑύτως" φὰς. ἀντιϑέσεις μεϑοδεῦει, 

μηδὲ ἡντιναοῦν 53 ϑεὶς ἐκ πὴ) θη γουμένου" λέγω δὲ, ὅτι 

διὰ τὰς συνθήκας οὐκ ἠμφισβήτησα, γομίξων σδ᾽ πιστὸν 

: εἶναι" ἔνίχησας δὲ, ἐμοῦ σιωπήσαντος χατὰ τὰ δόξαντα. 

ϑ΄. ΠΠαραινὼῶν δὲ τῷ ἀντιδίχῳ καὶ ὡς δοχῶν αὐτοῦ 
25 προκήδισθαι ἄλυτον εἶναι δοκοῦσαν μεϑοδεύσεις ἀντίϑε- 

0i, ὡς ὃ 4ημοσϑένης πεποίηκεν ἔν τῷ πρὸς Βοιωτὸν 

στερὶ τοῦ ὀνόματος" λέγοντος ᾿ 74e TOU Βοιωτοῦ, Ma»v- 

τίϑεος λέγομαι, δεύτερον γὰρ ὃ πατὴρ εἰσήγαγεν εἰς τοὺς 

φράτορας , τὴν uiv ἀντίϑεσιν προηγουμένως « οὔκ. J 

50 Par. 4. ἐκείνο. Par. 2. ἐκεῖνο. Fabr: ἐχείνῳ. 51 Par.1. 

ϑήλαέως Par. 2. Vos, Fabr. ἁλιέως. scr. "Aoiéoc ex Dem. p. 

$168, 52, p. 1170. 55 Fabr. μηδὲ ἥντινα συνθεὶς. 
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δ. Μανείϑεον᾽ γὰρ ἦτο "m ὡς πρδνοσύμανος᾽ ̓δὲ μεϑο»- 

dever ἐρωφῶν» βούλει πρὸς" Θεῶν, ὦ Bowri; Mario cog 

λέγεσϑαε; 'Ow ovy εἰσήγβνεν' δούτερον 0 πατὴρ. εἰς. τοὺς 

φρατόραφ, ὃν ἀϑαγοαασθεηὶς ἐποιήσατο ὅντα ἀπὸ: τᾷς ἑταίο 
ρας 5^ 1]λαγγύνος; ἀδυνατῶν γὰρ κανεοῦϑα λῦσαν rtp 4 

ἐντίϑεσιν. ἐϑηξε' πρθηγουμένως ὡς παραινῶν' τῷ eyrtói- 

x9, xol xorecogigerd, xol λύειν ἔδοδεν μετὰ τοῦ xo 
ὀνειδίζειν" αὑτῷ τὰς. προτέρας τύχας τῶν. πατέρῴν. j 

i. Klogorriixav δέ. τι εὔλυτον τῇ diio evridéaes 
δόξεϊῳ. παρέχεσθαι λύσιν τὴν ἀφορμὴν ἀπὸ τοῦ συμπλε- 10 

xoutvov δυλύτου᾽ λαμβάνων, ὡς Δημοσϑένης. ἐν τῷ πρὸς. 

enti $5 πεποίηχεν * οὐ δυνάμενος 36 ydp λῦσαι, eg 

OU πολλοὶ ἀνάξιοι ἔχουδι' τὰς ἀτελοίας, “πἀραπλέχει Tb 
τοὐύτῷ καὶ λέγει" δει φησὶ Aenrivne, ἐπειδὴ πολλοὶ ἀνά: 

ἕιοὶ ἔχουσιν. "ῥὰφ' ἀτελείας, ux τοῦτο τὰς δωρεὰς τοὺς T 

evsay ότας ἀφελώμεϑα, ἀπὸ γὰρ TOU U παραπεηλεγβιέμου, $7, ' 

ὅτε τὰς δωρεὰς τοὺς εὐεργέτάς ἀφελόμεϑα,. εὐπορεῖν, ἔδο-, 

ξεν λυσεώξ' πρὸς, τὸ, ὅτι πολλοὶ ἀνάξιοι" Tas ἀτελείας 

ἔχουσιν. 

ία. ᾽Εὰν δὲ ἡ ἀντίϑέσις ἄλυτος ἢ 7 ἐλπίϊῃν 58 di τοὺς x 

δικαστὰς ἐπιλήσεσθαι αὐτῆς, ?? διὰ τὸ πλῆϑος τῶν n. 

τηδὲα ἐν τῷ λόγῳ συνταροχϑέντων, μηκέτι μέμνησο ἐν 

τῷ λόγῳ. αὐτῆς" τοῦτο δὲ xci ὃ ῥήτωῤ᾽ πεποίηκεν" Aéyova 
toc ya Aiaybiov, 55. ἀλλὰ πρὶν ἐμὲ ἐξελϑεῖν xol Κερ- 

σοβλέπτης᾽ ἀπώλετο, οὖκ ἔϑηχεν τὴν ἀντίϑεσεν ἐν τῷ 35 
λόγῳ" τῷ χρόνῳ δόξας πολλὴν ἀντιϑέσεων ἀφϑονίαν 
παρέχεσθαι ἑτέρων καὶ σύγχυσιν ἐργασάμϑνοβ, τὴν ἀν- 

'54 Par. 4. 2, ἑτέρας πλάγγονος. Fabr. ἑταίρας πἰαγγός 

γος. ut Dem. p. 997. 55 p. 437. 56 oV δανάμενος γὰρ λὺ- 
σαν ὡς Fabr. om. sed reddit in versione. ^ 57 Par. 1. παρα- | 

πεπληγμένον, Fabr. ἀπὸ τοῦ πεπρὰγμένου. Phr, 2. ἀπὸ γὰρ τοῦ 
παρ. — — ἀφελώμεϑᾳ, om, 58 Par. 1, 2. ἐλπίζεις. Fabr. ἐλ- 

nibns. 89 Par. 2. uu 60 Aesch. de falsa legat. p. 845. Bel 

7 



586 - MAZIMOX HEPI TON 

Sunoqópay τὴν περὶ τῶν χρόνων" ovx ἐλσαίσας᾽ τοὺς ὃι. 
καστὰς ὡς περὶ τοῦτα χρινόμενον ἐνστήσεσϑξδα, 

(0 dH. Συντρέχων δὲ τῇ αλύτῳ ἀντιϑέσει 65. ὡς λύσιν 
δὴ tiva s τὴν κατηγορίαν τῆς ἡπιόμῃρ, »πἀρέζεσιϑαι, ὡς 

ξ ἐκ τῷ κατὰ Aerroxourous ὃ ῥητώρ; πεποίηκεν" μὴ δυ- 

γάμενος γὰρ δεῖξαι, ὅτε οὐκ ἔστι τὸ. υψήφισμω. τὸ 7ea- 

giv τῷ ̓ Δριστοχράτει προβούλευμα, τὴν γνώμην τοῦ γρα- 
yjvytrag διαβαλλεί" ἐγώ. δὲς φησὶν, οἶμαι δεῖν ὑμᾶς ἐχεῖ- 

yo διαλαμβανεε, 62 ὅτε τὸ ψήφισμα. 55 οὗτος ἔχραψεν, 
40 οὐχ ἵνα ὄντος ἀχκύρόυ μηδὲν ἀηδὲς ὑμῖν συμβῇ (τὴν ἀρ- 

χὴν γὰρ ἐξὴν αὐτῷ) μὴ γράφειν, εἴγε "τὸ, τῇ πόλει fàü- 
τιστον σχρηπέζν ἐβούλετο.) ἀλλ᾽ Ἱγωιἐξαπατηϑέντων “1 δια- 

πράξαιντό τες ταἀμαντία ταῖς ᾧμῖν' συμφέρουσεν" οἱ δὲ 
γραψάμενονο χαὶ χρόμους ἐμποιήσαντες, «el δι᾽ oUg ἄχυ- 

45 ρόν. ἐσκιν, qute ἐσμεν .' ἐνστῆναι. yàg : oU. δυνάμενος, 
ὅτι oUx' ἔστιν πρηβρύλενμᾳ, ̓ συνέδραμεν, χαὶ συγδραμὶν 

᾿ τῆς γγᾳ ung τοῦ" γράψαντος χατηχόρηφρα,,. y ^ . 

vay o My τιϑεὶς δὲ  ayridegur, Avope,, πρρορίπεων τὴν 

λύσιν, καὶ" 'σπουδὴν ἕξεις, ἵνα μὴ περὸ τοῦτο ὡς κρμιύ- 

30 μενον ἱστῃταὶ 6 'δικαστῆς; ὡρ. —— Xe. Αἰσχίνου ὁ 

ῥήτωρ ἐποίησεν: οὐ δυνάμενος "γὰρ ἐξαρνῃϑῆναι τὸ οὐχ 

ὅδωκχε χρήματα. ̓ λυνϑίοις xa (φῬωχεῦφιν, ive "Aiayivos 

ματα αρευρήσωσιν ἐλέγχει γὰρ ταῦτα. Aloxivpe αὐτῶν 

ὧν 66 ᾿θλυνϑίων παρεχόμενος. μᾳρευρίαρ, οἷς περὶ rov- 

" TOU  διαλεχϑεὶς ὁ “4ημοσϑένης. ἐφίχίνετο, "ἡ ϑεὶς τὴν ἀν- 

χίϑεσιν͵ προηχουμένιώς ταύτην ὁ. ῥήτωρ πειρᾶται λύειν, 

| προρρίπτων. τῇ» λύσιν καὶ λέχὼμ" Φωχέων τῶν ἐχπεπτω- 

κότων οἱ μὲν οἶμαι βέλτιστοι χαὶ μετριώτατοι, φυγάδε; 

γεγενημένοι xe. "feivrar πεπονϑάτεῤ, ἡσυχίαν ἔχουσιν, 
; 20 7 . 

" 61 Par. 4. ἀντισχήματι, . 62 Dem. P- 651. ὑπολαμβ.. 63 

'Kabr. ψήφ. τοῦϑ᾽ οὗτος. Par. 1. 2. τοῦϑ᾽ om. Par, 1. οὕτως £70. 

tum sq. ἵνα Par. 1.2. om, — 64 Par. 4. ἐξαπαειϑέντων. à διαπρ. 

τινάς. 63, p. 566. 66 τῶν abr, om. — UE 
i 
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οἱ δὲ ὁτιοῦν 97. ἂν ἀργυρίου ποιήσοντος , Tw δώδοντα 
οὐχ ἔχουσιν αὑτοῖς, οὐ γὰρ ἔγωγε ἔδωκα ἂν οὐδενὶ οὖ- 

δὲν, ὥστε μοι παραστάντας ivravütei : βοᾷν, οἷα πεπόν- 

ϑασιμ" ἡ γὰρ ἀλήϑεια xoà τὰ πεπραγμένα αὐτὰ Dog. 

οὔτε γὰρ. ἔϑηχεν αὑτῷ τὴν ᾿ἀνϑυπαφοράν" αὐτὸς. γὰρ ἃ 
ἦγεν Φωκέων αὐτῶν καταμαρτυρούντων αὐτοῦ, καὶ δόξαρ. 
παρέχεσθαι τὴν λύσιν, ἣν προδέῤῥιψεν, οὐχ ἐποίησεν 
περὶ αὐτὸ taragOo» τὸν δικαστὴν , nov αὐτὸ ἐν à 8g 
γήσεως τρόπῳ. ὉΠ 

id. "Ovoua δὲ ἀντ᾽ ὀνόματος "nexa elg τὴν ἱδαυτοὺ 10 
μεϑοδεύσεις ἀντίϑεσιν, ὡς ὃ Δημοσϑένης iv τῷ" “περὶ PO 
TOU στεφάνου πεποίηκεν '" ov δυνάμενρς γὰρ ἀντιστῆνὰξ 
πρὸς τὸ, ὅτι οὐχ ὑπεύϑυγον᾽ ὄντὰ ónfrov ὃ “Κτησιφῶν | 

ἀνηγόρευσεν, ὅπερ ἄντικρυς καὶ διαῤῥήδην ὃ ὃ νόμοφ ἄπα- 
γοδεύει, μηδένα. τὼν ὑπευϑύνων ἀναγορεύεσθαι Ἀελεύωνν tü 

ὀνόματος usted sa ' τὴν μέϑοδον παρέσχετο, ἀντὶ τοῦ 

ἀνηγόρευσέν, ἐπήνεσεν εἰπὼν αὑτὸν 58. ὑπεύϑυνον᾽ Üvtu; 

oi γὰρ νόμοι οὗ κωλϑουσὶν ἐπαινεῖσθαι ἀλλ᾽ ἀναγοῤὲῦε». 

OOo. vnà δὲ τοῦ ὁρισμοῦ μεϑοδεύσεις͵ τὴν GÀvróv ay 

τίϑεσιν, συντρέχων αὐτῇ τὸν τρόπον τοῦτον". χέχρηταῦ τὰ 
δὲ αὐτῷ καὶ 0 ῥήτωρ, ἐκεῖνος γὰρ oV δυνάμενος δεῖξαι — 
ὅτι οὐκ ἦν ὑπεύϑυνος, οὐδὲ αὐτὸ, ὅτε οὐ κωλυουσιΐ οὗ 

νόμοι τοὺς ὑπευϑύνους ἀναγορεύεσϑαι; συνδραμὼν" τῷ 

ὅτι ὑπεύϑυνος ἦν, λέγει, ὅτι 65 aitov ἔλρινε μὲν στειρὰ 

γου Κτησιφῶν oU περὶ - τούτων οὐδενὸς, ἡ "Qv ὑπεύθυνος, χ8 

ἥν, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ οἷς ἐπέδωκα, ὦ συχοφαντὰ". αλλὰ χαὶ Tu. 
Ζοποιὸς ἤσϑα, καὶ διὰ τοῦτό γε ὀρϑῶς ἐπηῃνούμην ovx 

ἀνηγορευόμην, εἶπεν. ὃτι τὰ ᾿ἀνηλωμένα. ἔδωκα 75: καὶ 

οὐκ ἐλογιζόμην" ὃ μὲν γάρ. λογισμὸς εὐθύνων. xoi τῶν" 

ἐξεταζόντων ?* προςδεῖται, ἡ δὲ" δωρεὰ. χάριτος, χαὶ ἐπαί- 50. 

67 Par. 2. ὅτε δὲ ἀργυρίου. Fabr. uio δτιοῦν ᾿ᾶγευ, ἀρ). 

68 post αὑτὸν Par. f, 2. habent φησι." ^ 69 Tabr. 152 79 
Fabr. ἐπέδωκα." 71 "Par. 4. ἐξετάζοντα. "M τς ἃ » , π- .( PP 

» 
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γχου διιάία τυγχάνειν ἐστίν" ἀδυνατῶν yep, ὅτε οὐχ ὑπεύ. 
ϑυνός ἣν δεῖξαι τὴν ἀντίϑεσιν, συνὰραμὼν καὶ ἐπὶ τῷ 

ὁρίσασϑαι καταφυγὼν, ὧν οὐκ ἣν ὑπεύϑυνας, τοῦτ᾽ ἔστιν, 

ἐφ᾽ oig 17: ἔδωχεν μοϑοδεύειν ἔδοξεν τὴν ἀντίϑιεσιν. 

ὃ — t€. Ev προςσχήματι δὲ τοῦ δοχεῖν πλείους μὲν ἔχειν 
παφέχεσϑαι λύσεις τοῦ ἔχοντος νόμου, ὡς ὃ ἀντίδιχος 
λέγει". οὐ βούλεσϑαι δὲ ἀνθίστασθαι αὐτῷ, τὴν γνώ- 
μὴν 15 δὲ ἐξετάξερν ταῦ Θέντος τὸν νόμον μᾶλλον αἷ- 

ρεῖσϑαι τῶν συλλαβῶν τῶν 78 ἐν αὐτῷ τῷ νόμῳ ὑπεγαν» 
4 τέων͵ ξγου σῶν σον, ὡς ὁ Δημοσϑένης ἔν τῷ περὶ στεφα- 
, $ov πεποίηκεν" αὖ δυνάμενος γὰῤ δεῖξαι τὸ, ἔξεστιν τοὺς 
ὑπευϑύνους ἀναχηρύττεσϑαι ἐν τῷ ϑεάτρῳ, TOoUTOU μὲν 

ἀφίσταται , τὴν 7νώμην δὲ τοῦ νομοϑέτου ὑπὲρ αὑτοῦ 

| οὖσαν, ἐξετάζει, μετὰ τοῦ δοκεῖν πλείους ἂν παρέχεσϑαι 

48 λύσεις πρὸς τὸ ῥητὸν, εἰ 75 ἐβούλετο" - χαὶ μὴν περί γε 

toU ἐν τῷ ϑεάτρῳ χηρύττεσϑαι 79 παραλείπω, χαὶ τὸ 77 
πολλάχες αὑτὸς ἐστεφανῶσθαι πρότερον" ἀλλὰ πρὸς ϑεῶν, 
οὕτω σκαιὸς εἶ xcl ἀναίσϑητος, Αἰσχίνη, ὥατε QU δύ- 

νασϑαι λογίσασθαι, ὅτι τῷ μὲν στεφανουμένῳ τὸν αὖ- 
30 τὸν ἔχει ζῆλον, ὅπου ἀναῤῥηδῇ ὃ στέφανος" τοῦ δὲ τῶν 

στεφανούντων ἕνεχα συμφέροντος ἐν τῶ ϑεότρῳ erat 

᾿ τὸ χήρυγμα" οἱ γὰρ ἀχούσαντες ἅπαντες εἷς τὸ ποιεῖν 
δὺ. τὴν πόλιν προτρέπονται, χαὶ τοὺς ἀποδιδόντας τὴν 
χάριν μάλλον ἐπαινοῦσιν τοῦ στεφανουμένου" δόξας" yuQ 

30 πλείους ἔχειν ἂν παρέχεαϑαι λύσεις εἰ ἐβούλετο, , ἐχείνας 

μὲν παρέλιπεν, τὴν γνώμην δὲ ἐξετάσας, xaÓ" ἣν συμ- 
φέρει μᾶλλον ἐν τῷ δϑεάτρῳ ἀναχηρύττεσϑαε, μεϑω- 

δευσεμ 79 τὸν νόμον, κατ᾽ αὐτοῦ μὲν ὄντα, ἔχοντὰ δὲ 
«€ 

οὕτως. 

72 Par. 1. 2. ἐφ᾽ οἷς oix ἔδωκεν. Fabr. ἐφ᾽ οἷς ἐπέδωχεν. 

78 τὴν “ρώμην δὲ der. — — — τούτου͵ μὲν ἀφίσταται Par. 2. om. 
74 Par. 4, τῶν συλλαβόντων à. 785 εἰ Par. 1. om. 76 Fabr. 
ἀνακηρ. — pro cor. p.267, . 77 Par. 1.3. καίτοι. Fabr. καὶ τό, 

I 
[] —^ 



'44YTON "NTIGEXEQN .'"" 89. 

. 18. 'Euy δὲ ἰσάξζωσιν αἱ ἀντιϑέσεις ; ἕξ διαβολῆς μὲν 

toU ἀντιδίχου, συστάσεως δὲ τῆς ἑαυτοῦ χρατύνεις;. ἃ 
οἴει σοι συμφέρειν, ὡς ὃ δΔημοσϑένης ἐν τῷ «κατὰ 
«Κόνωνος 7? πεποίηκεν" ὄντος γὰρ τούτου τοῦ ξητήματορ, 
ὄμοσον σὺ, οὐχὶ, ἀλλ᾽ ἐγὼ ὀμνύω, καὶ τοῦ 'χατὰ τὸν B 
ὥρχον ἰσάξοντος, πότερον ὁμόσαε δεῖ, διαβάλλων 9? τὸν 
ἐγϑρὸν, καὶ εἰπὼν, ὅτε τὰ Ἑκχαταῖα 81: κατήσθιεν, καὶ 
2)0 £f otv περὶ τοὺς ϑεοὺς ἀεὶ, εὐσεβὴς δὲ ἐγὼ καὶ πλεῖ» 

στον τῶν χρειττόνων ποιούμενος λόγον, οὕτως τὴν iGu- 

 £ovcav ἀντίϑεσιν, ὡς dero συμφέρειν μὲν ἑαυτῷ, Àv- 49 
σεῖν δὲ τὸν ἀντίδικον, ἐχράτυνεν εἰπών" ἐγὼ τοίνυν Ope - 
γύω, ὡς νόμιμον, xr ἐξωλείας 83 αὐτοῦ καὶ γένους καὶ 
οἰχίας, ᾿ ἀξιοπιστότερος ὁ τῶν ϑεῶν πλείω. ποιούμενος ᾿ 

λόγον. ^07 

Ἔτιϊ περὶ τῶν εὐλύτων καὶ τῶν δυρλύτων . 15 
ι ἀντιϑέσεων, “ 

a. Τὰς ἀντιϑέσεις ὅσαι λύσεις ἐπιδέχονται, ἐάν μὲν 
ὧσιν. εὔλυτοι"2 προηγαυμένως Dec καὶ κατασχευάσας, ἃ 

ἂν ὁ ἀντίδιχος εἴποι, διά τὸ ἀξιοπιστίαν καὶ τὸ πεότεύειν 

τῷ pues TU? λύσεων , οὕτως ἔπαγε πρὸς τὴν ἀντίϑεσιν. 20 

B. ᾿Εὰν δὲ ἢ δύρλυτος, προδιαβαλὼν καὶ σαϑροτέ- 

ρας ποιήσας ταῖς διαβολαῖς, οὕξω τὰς 3 λύσεις. 'πρόρ- | 

φέρεις. Εἰσάγαγε δὲ τὰς ἀνϑυποφορὰς ποικίλως», ἢ yog 

ὡς ἀχούσας, ὅτι μέλλει λέγειν ὃ ἀντίδικος. : 

y. Hc ὅτι πρὸς τόδε δεῖ πρῶτον ἀπαντῆσαι...  ' . $35 
9. Ἢ ὅτι ἀκήκοας τόδε τι μέλλειν λέξεεν αὔτόν. 
&. Ἢ ὅτι * πέπεισαι τόδε αὑτὸν λέξειν, ἢ ὅτι αὐτὸν - 

78 Par. 4. μεϑόδευσεν. 79 Par. 1. Kóvovog,! 80 Fabr. 

διαβαλών. 81 Par. 1. ad marg. τῆς “Ἑκάτης τὰ χρήματα. Dent. 

P. 1269. ^83 Par. 1. χατέξω λείας. “ἢ ᾿ 

4 ἔτι Codd. non habent: est in Fabr. 2 Par. 1. εὔλοιτοι. 

$ Fabr. οὕτω λύσεις πρόςφερε, 4 Fabr. ἅπερ πέπεισαι τάδες 
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χρὴ τῶνδε τῶν λόγων ἀποκλείεσθαι" 5 ὅτι ὃν ἂν μ᾿ 
vov ὑπολειπόμενον λόγον ν τοῦτον εἰσάγει , ἢ ὅτι o 

ὅμοια τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις λέγει" οἱ μὲν γὰρ oh, 

αὗτος δὲ τάδε" ἢ οὕτως εἰκὸς αὐτὸν τάδε λέξειν, ἢ υ 

ὃ ϑαυμάζοντά σε, ὅτι. τόδε τι μέλλεε λέξειν ὃ ἀντίδιις 
χρὴ ἐίσαγειν, T] ὡς ἀγαναχτοῦντος τοῦ ἀντιδίχου τὲ 

ταῦτα λέγοντος" οἷον, " ποῦ δὲ ἅλες, ποῦ δὲ rang, 

ποῦ σπονδαὶ, ἢ ὅτι τάδε λέγοντος ov χρὴ ἀποδέχεσϑαι, y 
ὅτε οὐκ ἔλαϑέν pe τόδε. μέλλων λέγειν, ἢ ὅτι ὁμοίαις 

40 TivL τῶν ̓ πρώην κεχριμένων λέξει λόχους, ἢ ὅτι repe 

τατος οὗτός ἐστιν αὐτοῖς ὁ λόγος , ἢ ὅτι πρὸ μιχροῦ t) 

ἀχούσας ἃ μέλλει λέγειν , ἢ ὅπως ἂν ἐπινοήσαις. 

Περὶ ἐπιλογιχῶν ἀντιεϑ' ἔσεων. 

Al δὲ ἐπιλογικαὶ ἀντιϑέσειρ, αὐξήσεως ἕνεκα fupe 

45 λαμβάνονται , καὶ ὥστε τὸν δικαστὴν πρὸς 0 otia j 

χρατῇ ποιῆσαι" χρὴ δὲ αὐτὰς ἐσϑ' ὅτε καταμιγνύναι: iti 

Toig μαχίμοις, ἐπειδὰν μετὰ τοῦ ἀγωνίξεσϑαι ἐσϑ' ὑπ 

χρὴ καὶ τὸν δικαστὴν ἐμπαϑὴ ποιῆσαι . δεῖ οὖν nui 

χαὶ τὸν ἀντίδιχον ὡς ἀντιϑέσεως σχήματι λέγειν πιῇ 

20 αὐτοῦ, ὅτε ἂν ὁ ἠττηϑεὶς εἴποι" 6 οἷον τό" μή μὲ ἄμ». 

σϑένει παραδῶτε, μηδὲ διὰ 4Δημοσϑένην rr. ἀνέλητε' ἢ 

γὰρ ἀντίϑεσις αὕτη ἐν μέσῃ τῇ μάχῃ κειμένη τῇ j lg 

e). ; ὅτι χρή os ἰδιωτικὴν πρὸς μὲ ἐπαναιρεῖσϑαι dum 

τοὺς μὲν δικαστὰς φπὸ φϑόνρυ τοῦ x«i)" ἑαυτὸν διὰ m 

26 δημοσίαν εἰληχέναι εἰς ὀργὴν ἐμβέβληχεν τὴν κατὰ Me 

δίου" τὸν ἀντίδικον δὲ, ὡς προκαταγινώσκοντα ἑαυτοῦ 

ὅπερ dug ἰςβητεῖται, τοὺς λόγους ἐποίησεν τούτους Mj 
διὰ τῆς ἐπιλογικῆς ἀντιϑέσεωρ, 

Par. 2. ὑπὲρ πέπεισαι τόδε. δ de fals. leg. p.400. 6 Par 

εἴποις. — Orat. in Mid, p. 523. 
΄ 

ὲ 
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i] 

Ὃ Μινουκιανὸς ὡρίσατο τὴν στάσιν, στάσις ἐστὶ τὸ 
ἐκ τῶν πρώτων προτάσεων συνιστάμενον ζήτημα, ὡς τὸ 

ταρίστατό τις νεοσφαγεῖ. Εἰσὶν τοίνυν ἐνταῦθα πρῶται $- 

τροτάσεις τὸ ἐφόνευσας, οὐχ ἐφόνευσα" αἱ δὲ προτάσεις. 

τρὸς κατασκευὴν τῶν πρώτων εἰσὶν, οἷον ἡ δευτέρα πρό: 

γασις πρὸς χατασχευὴν τοῦ ἐφόνευσας λαμβάνεται, πα-᾿ 
γίστασο y&Q* ὁμοίως καὶ τὸ ovx ἐφόνενσα. Πρὸς κα-᾿ 

γασχευὴν λαμβάνεται τὸ παριστᾶμην ἐλεῶν, καὶ ϑάψαι 10 
ϑουλόμενος. E 

Διαφέρει πρότασις φράζεως “πρῶτον μὲν, ὅτι 7j πρό- 
τασιβ ἐξ ὀνόματός ἐστι καὶ ῥήματος, οἷον “Σωχράτης 

1 Descripsi haec scholia ex Cod, Par. 3032. ἐπ quo titulum 

zerunt: τετάστη γραφὴ ἐκ τῶν στάσεων, Fabricius Bibl. Gr. T. VI, 

». 104, ed; Harl. adjudicat ea Phoebammoni, queni de statibus 
icripsisse innuit Tzetzes Chiliad. VI. 795, Στάσεσι τὸν Φοιβάμ- 

tva καὶ Miovxuayóy δέ, Quo véro argumento nisus hanc sen-, 
entiam jjronuntiaverit, mihi quidem non liquet, nisi forte ex - 

o, quod. Phoebámmonis περὸ σχημάτων ῥητὰρικῶν libellus in Co- 

lice antecedit, eundem etiam sequentium auctorem esse conclu» 

it. Scholia vero ipsa ita comparata sunt ut potius ex amplio- 

6 aliquo commentario ezcerpta, quam proprii libri, Phoebarn. 

none digni, locum obtinere videantur. "Quare initium tantum ἢ 

'dendum censui, In eodem codice Fol, 127. b. continentur 'Eg- 

ιογένους τέγνης ἑητορικῆς σχόλια, Incipiunt: τῶν πολλῶν τὸ" σύστημα. 

ἰηλοῖ. πολλῶν δὲ, τῶν μερῶν τοῦ λόγου" quae, quum scholiis mino- 
ibus tomi VII. similia sint, intacta reliqui. ' 

. 
. M 

^ 
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xen τῶνδε τῶν λόγων ἀποκλείεσϑαι" ἦ ὅτε: ὃν ἔχει po- 
VOY ὑπολειπόμενον λόγον, τοῦτον εἰσάγει, ἢ OTt OU | 

ὅμοια toig ἄλλοις ἀνθρώποις λέγει" οἱ μὲν γὰρ τάδε, 
ovrog δὲ τάδε" ἢ οὕτως εἰχὸς αἰτὸν τάδε λέξειν, ἢ a 

ὃ ϑαυμάζοντά σε, ὅτι τόδε τι μέλλεε λέξειν ὃ wr, 
χρὴ εἰσάγειν, 7] ὡς ἀγαναχτοῦντος τοῦ ἀντιδίκου xai | 

ταῦτα λέγοντος" οἷον, " ποῦ δὲ ἅλες, ποῦ δὲ τράπεζαι, 
ποῦ σπονδαὶ, ἢ ὅτι τάδε λέγοντος οὐ χρὴ ἀποδέχεσθαι, i 
ὅτέ οὐκ ἔλαϑέν με τόδε. μέλλων λέγειν, 7 ὅτι ὁμοίους, i 

40 τενὲ τῶν πρώην χεχριμένων λέξει λόγους , ἢ ὅτι τεχνιχώς, | 

τατος οὗτός ἐστεν αὐτοῖς ὁ λόγος , ἢ ὅτι πρὸ μεχροῦ ἢν 

ἄχουσας ἃ μέλλει λέγειν, ἢ ὅπως ἂν ἐπινοήσαις. | 

Περὶ ἐπιλογιχῶν ἀντιϑέσεων. 

Al δὲ ἐπιλογικαὶ ἀντιϑέσεις αὐξήσεως ἕνεκα παρα- 

45 λαμβάνονται, καὶ ὥστε τὸν διχαστὴν πρὸς O βούλει ὃ)- 
κρατῇ ποιῆσαι" χρὴ δὲ αὐτὰς ἐσϑ᾽ ὅτε καταμιγνύναι xà 

τοῖς᾽ μαχίμοις, ἐπειδὰν μετὰ τοῦ ἀγωνίξεσϑαε ἐσϑ' ὅτε 

χρὴ xoi τὸν δικαστὴν iua ποιῆσαι * δεῖ οὖν ποιεῖν 

xci τὸν ἀντίδιχον ὡς ἀντιϑέσεως σχήματι λέγειν περὶ 

$0 αὐτοῦ, ὅτι ἂν ὁ ἡττηϑεὶς εἴποι" 6 οἷον τό" μή ue Anuo- 
σϑένει παραδῶτε, μηδὲ διὰ 4ημοσϑένην με. ἀνέλητε" ] 

γὰρ ἀντίϑεσις αὕτη ἐν μέσῃ τῇ μάχῃ κειμένῃ τῇ Asyov- 

e» ; ὅτι χρή σε ἰδιωτιχὴν πρὸς μὲ ἐπαναιρεῖσϑιαι δίχην᾽ 

τοὺς μὲν δικαστὰς {πὸ φϑόνρυ TOU xaO ἑαυτὸν διὰ τὺ 

2ὲ δημοσίαν εἰληχέναι εἰς ὀργὴν ἐμβέβληκεν τὴν κατὰ Ma- 
δίου" τὸν ἀντίδικον δὲ, ὡς προχαταγινώσκοντα ἑαυτοῦ, 
ὅπερ ἀμςιςβητεῖται, τοὺς λόγους ἐποίησεν τούτους λέγειν 
διὰ τῆς ἐπιλογικῆς ἀντιϑέσεωρ, 

Par. 2. ὑπὲρ πέπεισαι τόδε, δ de fals. leg. p. 400. — .6 Par.i 

song, — Orat. in Mid, P. 528. 
-« 

^ 
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Ὁ Μινουχιανὸς: ὡρίσατο τὴν στᾶσιν, στάσις ἐστὶ τὸ 
ἐκ τῶν πρώτων πῤοτάσεων συνιστάμενον ζήτημα, ὡς τὸ 

παρίστατό τις νεοσφαγεῖ. Εἰσὶν τοίνυν ἐνταῦϑα πρῶται $$: 

προτάσεις τὸ ἐφόνευσας, οὐχ ἐφόνευσα" αἱ δὲ προτάσεις - 

7:006 κατασχευὴν τῶν Ἀρώτων εἰσὶν, οἷον ἡ δευτέρα πρό- 

τασις πρὸς χατασχευὴν τοῦ ἐφόνευσας λαμβάνεται, πα- 

φίστασο γαρ" ὁμοίως χαὶ τὸ οὐχ ἐφόνευσα. Πρὸς κα-᾿ 

τασχευὴν λαμβάνεται, τὸ παριστάμην ἐλεῶν καὶ ϑάψαι 10 
βουλόμενος: | 

Διαφέρει πρότασις godqeug y πρῶτον μὲν, ὅτι ἡ πρό- 
τασις ἐξ ὀνόματός ἐστι καὶ ῥηματος, οἷον “Σωχράτης 

1 Descripsi haec scholia ex Cod, Par. 3032. ia quo. titulum 

Berünt: τετάρτη γραφὴ ἐκ τῶν στάσεων. Fabricius Bibl. Gr. T. VI, 

p. 104. ed; Harl. adjudicat ea Phoebammoni, queni dé statibus 

scripsisse innuit Tzetzes Chiliad. VI. 795, Στάσεσι τὸν Φοιβάμ- 

uova καὶ Μινουκιαγόν δέ. Quo véro argumientp nisus hánc sen⸗ 

tentiam Bronuntiaverit, mihi quidem non liquet, nisi forte ex - 

eo, quod Phoebámmonis περὸ σχημάτων ῥητὰρικῶν libellus in Co- 

dice antécedit, eundem etiam sequentium auétorem esse conclus 

sit. Scholia vero ipsa ita comparata sunt) ut potius ex amplio: 

re aliquo commentario excerpta, quam proprii libri, Phoebam. 

mone digni, locum obtinere videantur. Quare initium tantum : 

edendum censui, In eodem codice Fol, 127. b. continentür'Eg- 

μογένους τέγνης ῥητορικῆς σχόλια, Incipiunt: τῶν πολλῶν τὸ σύστημα, 

δηλοῖ. πολλῶν δὲ, τῶν μερῶν τοῦ λόγου" quae, quum scholiis mino- 
ribus tomi VII. similia sint, intacta reliqui. ' 

. 
. M 



502  ANQONYMOY 
περιπατεῖ, ἡ δὲ φράσις ἢ ὄνομα μόνον ἐσεὶν ἢ ῥῆμα 
xcÜ' αὑτό" οἷον Σωχράτης, Πλάτων γράφεε, περιπα- 
τεῖ, δεύτερον δὲ, ὅτι ἡ μὲν πρῶτα ἀληϑεύει, ἡ δὲ ψεύ- 
δέεται, ἡ δὲ φράσις οὔτε ἀληθεύει ὀὔῦτε ψφεύδεται- 

δ Ὅτι χαλῶς ἐζήτησαν διαφορὼν ζητήματος καὶ ζητή- 
σεως xol στάσεως" O0 γὰρ ζήτημα, τοῦτο καὶ στάσις, 

καὶ ὃ στάσις, τοῦτο χαὶ ζήτημα" καὶ ἐπὶ τῆς ζητήσεως 

τὸ αὐτό" τὸ γὰρ ζητεῖν ἐν τῇ ἰατριχῇ τὸ ῥόδον ϑερμὸὺν 
ἢ ψυχρὸν, τοῦτο στάσις ἐστὶ καὶ ζήτημα καὶ ζήτησις. 

t0 Ὅτι ὃ Ἑ ρμαγόρας φησὶν, στάσις ἐστὶ φράσις, xa 
ἣν ἀντιλαμβανόμεϑα τοῦ ὑποκειμένου πράγματος, ἐν ᾧ 
ἐστι τὸ ζητημα, καϑό ἔστιν ἡ ἀμφισβήτησις. 

᾿ Ὅτι ταὐτὸν ἔστιν ἡ ζήτησις xoi ἀμφισβήτησις. ΣΙ! 

gixiog δέ φήσιν" στάσις ἐστὶν ζήτησις, ἐφ᾽ ἣν ai χατὰ 

45 μέρος πίστεις ἀνάγονται τῶν ἐν τῷ πολιτικῷ ζητήματι 
χδιμένων. 

Ὁ Τύραννός φῆσιν, στάσις ἐστὶ πρότασις δητοριτὴ 
πρὸς ἀπόδειξιν χομιξζομένη μιᾶς φράσεως ζῶν ἐν τῷ πο- 
λιτικῷ ζητήματι χειμένων, xo^ ἣν ἡ διαίρεσες γίνεται 

δυτῶν κεφαλαίων τῶν εἰς πίστιν χομιξομένων μεᾶς qp 
σεως, τουτέστι προτάσεως. — | 

Ὅτι φράσις ἐστὶν ἡ τοῦ φεύγοντος φωνὴ ἡ ποιοῦσα 
τὴν ἀμφιςβήτησιν"" χαὶ ὡς ἂν ὁ φεύγων ἀπολογήσεται, 

ἀναφαίνεται ἡ στάσις" εἰ μὲν γὰρ ᾿ἀρνήσεται τὸ ἐπιφε- 
45 θύμενον ἔγκλημα, ποιεῖ στοχασμὸν, εἰ δ᾽ ἐπιχειρήσειε ὑρι- 

- c . 3 3 } 70» 3 ἃ 7 3 , 

ἕεσϑϑαι, ποιεῖ 0gov, εἰ δ᾽ ἐξουσίας ἀντιλαάβοιτο, ἀντίλη- 

wi», xol ἁπλῶς πᾶσα στάσις ἐκ τοῦ φεύγοντος ὠνόμα- 
, σται ἄνευ τῆς μεταλήψεως χαὶ τοῦ χατὰ σύλληψιν ὅρου, 

“ΣΣτάσις χέχληται διχῶς, ἢ ἀπὸ TOU ἕλκειν xol ar- 
so ϑέλχειν εἰς ἀλλήλους τὸ πρᾶγμα, ἢ ἀπὸ τοῦ στασια- 

deu⸗ τὰ χρινόμενα πρόσωπα. Τί ἐστι τῆς ῥητοριαῆς ἢ 
στάσις; καὶ λέγομεν, € ὅτι συμβέβηκεν τῷ λύγῳ τῷ ὅητο: 

ριχῷ 

Ὁ. 
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(uxo 7 στάσις," vnb δύναμιν gu συμβεβηκότος," ταύτης 

δὲ “τῆς δύξης. καὶς χἱολλεώνόρ᾽ ἐστι, καὶ ̓ Κορνοῦτος. | ̂ ^ 

Ὃ οὖν. Μιϑουκπιανὸς" 8x τριῶν 'λέγεε συντασσεσϑαξ τὸ 
ξήξημα;: αὐξίφυ "συνέχοντος καὶ κρινομένου, αϊτιον᾽ Aupho 

βάνωγ τὴν. τοῦ χωτηγόβου. αἰτίαν, συνέχον δὲ τὴν τοῦ ὃ 

φεύγονεος φωνὴν, 2c xpcvuouevoi τὸ ὑποκείμενον πρᾶγμα 

xol ἐξεταζόμενον. , Ὃ δὲ «Μολλιανὸς ἕτερόν τὸ λέγει. Dt. , 
τημα, καὶ. ἕτερον συνέχον xab ἄλλο στάσιν" χαὶ ξήτημα 

pev φησιν ὥφπερ σώμα. ὕλης; συνέχον δὲ ὡρφήτερ εἴδους 

ἂν σώματι, στάσιν δὲ v0: σχῆμα xcr: τὸ χρῶμα τοῦ εἴ-"10,᾿ 

δους, καὶ ἀχώῤιστόν φῆσιν εἶναι τὴν στάσιν τοῦ cuvé- 
χοντος, οὐ ταὐτὸν δὲ, ἀλλ᾽ ὥσπερ, φησὶν y τὸ ἐν σώματι 
᾿δἶδος ἐν τῷ χρώματι. 

Νόμος τὸν. παταλαβόντα μοιχὸν ἐξεῖναι ἀποκτεῖναι, 
τριραριστέα tig. "μοιχόν". τὸ μὲν͵ οὖν. 'πρῶτον πρόβλημά 15 

ἐστιν ἀντιλήψεως, πὸ δὲ δεύτερον € ὅρου , xal ἡ διάφοῤοᾳ 
vorne TOU προσώπου διάφορον, εἰσήγαγεν στάσιν, xal 

ὁ λόγος 6 ὁητορικὸς οὐκ ἀνῃρέϑη; ἀλλὰ διάφορον ἐδέξατο. 
στάσιν" ᾿φυλαχϑέντορ' δὲ ἐνταυϑὰ τοῦ ἰδίου TOV συμβε- 

ϑηκότος, ὥστε φανερῶρ, δέδεικται, ὡς τάξιν ἔχει συμβε- 30 
βηκότος 7. στάσις ἐν τοῖς ῥητορικοῖς λόχοις" ἀναιρουμέ- 
an ἄρα 7 στάσις οὐ συνᾳναιρεῖ τὸν ̓Δόγον, ἀλλὰ καὶ 

εἰσάγδταν. ἀνεὶγπαύτηρ ἑτέρα... | J 

Ὅτι τὰ wepulaur οὐ λέγομεν ἶνας στάσεις, ἀλλά. 
τοὺ σφοχάσμοῦ λέγομεν εἶναι χεφάλαια, ; "BovXqssen : δύα 38 

ναμιν, omn ἀρχῆς ἄχρι. τέλους xal τὰ τοιδῦτξα. ᾿ 

Ὅτι ἐν τοῖς ὁμωνύμοιᾳ διαφόρων ὄντων τῶν mous - 
γμάτων ἡ κοινωνία κατὰ τὴν φωνήν, Ὅτι τὸ xtpaAets : 
ον διχῶς votitat: καὶ λέγεται" Mysros γὰρ ὄργανον: 301^ 
ἡ- μέϑοδος ἡ ϑιδάσχουσα ἡμᾶς. τὸ suis Os) ἀπότεζενν Air 59 
—— πρὸς dy -τοῖς. λόγοις 'κεφάλαια"" οἷον ὃ λόγος : 
καὶ ἢ ψιέϑοδος. ἡ διδάσχουσα ἡμᾶς , ὅτε' χατὰ τέσσαρα 

τρόπους τυχὸν γίνεται. τὸ παραγραφικὸν ; τοῦτο ὄργανόν ΄ 

A hetor. V. 
— 
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ἐστὶ, , xol πάλεν τὸ ἐν. τῷ κατὰ iiéyivosn ἔκτεϑὲν χαὶ 
ἀποτελεαϑὲν παραγραφικὸν xoà τοῦτο: κεφάλαιόν ἐστι, 
keh ταύτην ἔχουσε τὴν διαφορὰν, ὅδεε. τὰ μὲν ποεεῖ xoi 
ἀποτελεῖ, τὸ δὲ ἀποεελεῖται. Ὅτε πρὸς μὲν τὸν ὅλον 

5 Aoyov μέρη εἰσὶν τὰ χεφάλαια, «αρὸς δὲ τὸ πεῖσαε ὄργανα. 
᾿Εὑρεσές" ἐστιν, ἐπένφια προσηχόντῳ᾽ν καὶ ἀρμοδίων 

τᾷ ὑποκειμένῳ καὶ ξητουμένῳ πράγμαεὶ. * | 
Ὅτι τῶν γενιχωξάχων. xol τῶν εἰδικωτάτων. οὐχ ἔστιν. 

deov ἀποδοῦναι. Ὅτε τοῦ. γενικωτάτον. οὐχ ἔστε γένος. 

40 Ur. ἐὰν ὁρίσῃ τὸν; Σωκράτην. 'ἄλλως, ἄνθϑρωπὸν ὁρίξει" 

ἐὰν γὰρ αὐτοῦ τὴν. οὐσίαν σκοπήσῃς, ὅτε σιμὰς ἣν ἢ 
προκοίλιας, ?. ὅρον οὐχ ἀποδίδως... ἀλλ᾽ ὑπογραφήν. "On 
εἰδικώτατόν ἐστιν ἡ βούλησις xài xe λοιπὰ κεφάλαια. 
Ὅτε οὐκ ἠδύνατο οὕτω σαφῶς ἀποδοῦκαὶ ἡμῖν «δι ὅρων 

48 τὰ χεφάλαια, ὡς Ore. τῆς εὑρέσεως. αὑτῶν τῶν νοημάτων 
xci τῶν ἐνθυμηματὼνς Ὅτι κοιγῳγοῦσιν τὸ κεφάλαιον 
καὶ ἡ εὕρεσις. κατὰ TÓ φέρεσθαι κατὰ τῶν αὐτῶν πρα- 
γμάτων τὰ δύο" ἐξ avaywtc γὰρ τῷ κεφαλαίῳ 7, ἐδρέσις 
ἕπεται, ὡς ἐπὶ ToU παρισταμένου τῷ vanOqmybi 0 γὰρ 

20 κατήγορος κέχρηται τῷ wm ἀρχῆς ὄχρε τέλους ς ὅτε διὰ 

τοῦτα ἐφόνευσας, ἐπειδὴ παρίστασο . éira. ἃ φξυγων΄ τῇ 

μεταϑέσει φησὶν, ὅτι παριστάμην ἐλεῶν καὶ ϑάψαι βου- 

Aóusvog* τοῦτο γὰῤ εὕρεσίᾳ ξατιν. ἀραμέκηι ἐν τῷ χεφα- 

Amíor, αἷον ἐπὶ πραδότον, δὲς τοῖς 'πολέμέαις συνῆς, xci 

28 χεράλοιον τυχὸν, ιὅτο. οὐ δίχαιον ἐποίδις καὶ ἐπὶ ἄλλων 
ὁμοίως. Ὅτι ἐν. τῷ στοχασμῷ δύο πάντως ὁρῶνξαε πρᾶ- 

γματα, ἔγκλημα καὶ σημεῖον, ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις στάσεσιν 
ἕν. μάγον τὸ ἔγκλημα" ἐπειδὴ, ἐν τῷ στοχααμῷ ἀφανές ' 
ἔατε. τὸ ἔγκλημα, τίϑεται. omitiov ftpüg- καιρααχευήν. χαὶ 

50 τοῦτο, δὲ σημειωτέον , ὅτε τινὰ τῶν κεφαλαίων. ξἰσὶν χοι- 
νὰν τὡς ἐπὶ ταῦ: ἀπ᾿ ἀρχῆς ἀχρὶ τέλους 'ὰ Νατήγορος χέ- 

2 Cod. προκύλιος ». scripsi προκοίλιος 2 * προγάδεωρ. 8 Cod. 

ἀφανής. ^" . . I 
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χρηται αὑτῷ. “καὶ ὃ φεύγων. ὁμοίως xal τῇ μεταϑέσει τῆς. 

αἰτίας ̓  ἔστι γὰρ Ore καὶ τοῦ φεύγοντος κεχρημένον τῷ ὅ 

em ἀρχῆς ἄχρι τέλους χέχρηται ς Ó χατήγορος τῇ μεταϑέ- 
σει τῆς αἰτίας" ἔστιν γὰρ ἃ μοναδικῶς εἰσιν ἑνὸς, Gg 

LI 

καὶ τὸ παραγραφικόν" ἐν γὰρ T φεύγοντι ἀεὶ ὁρᾶται. 5 

Ὅτι διαφέρει κεφάλαιον εὑρέσεως τετραχῶς" πρῶτον μὲν, 

ὅτι ὡρισμένα εἰσὶν τὰ κεφάλαια ἐπὶ ἑκάστης στάσεως, αἱ 
δὲ εὑρέσεις ἀόριστον" δύο γὰρ ταῖς αὐταῖς ἐννοίαις ἄν- 
δοες οὐ χέχρηνται" δεύτερον ἀπὸ τῆς τάξεως, c ὅτι ἀεὶ τὰ 
κερράλαια τάξιν ἔχουσιν, οἷον τὸ νόμιμον πρῶτον, τὸ δί- 10 
χαῖον δεύτερον , αἱ δὲ εὑρέσεις ἤτοι τὰ ἐνθυμήματα, ὡς , 

ἕκαστος. βουληϑείη, τίϑενται" πολλάκις δὲ ἐναλλάττονται 

ὑπὸ ῥητόρων δι᾽ οἰκονομίαν καὶ δεινότητα" τρία ἀπὸ TOL 

τόπου διαφέρουσιν, ὅτε ἀξὶ ἐν τοῖς ἀγῶσιν τὰ χεφάλαια 
ἐμπίπτει,. ἐν παντὶ δὲ τόπῳ εὑρέσεις εὑρίσκονται, καὶ ἐν 8 
προοιμίῳ καὶ ἐν ἀγῶσιν καὶ ἐν ἐπιλόγοις" εὑρίσκονται δὲ 
καὶ ἀγωνιστικὰ προοίμια σπερματικὼς καὶ ὡς ὕλη τις du- 

πίπτει TQ προοιμίῳ, ἢ κατὰ ἀναφώνησιν τῶν “μελλόντων 
λεχϑῆναι χεφαλαίων ἐν τῷ λόγῳ, ὥσπερ φασὶ καὶ duos 
σϑένην ἐν τῷ -πρὸς Aenrum ποιῆσαι εἰπόντα" , μαλις 20 

et ων . ⸗ ol ' o m , € 
στα μὲν, εἵνεκα TOU νομίξειν συμφέρειμι τῇ πόλει,“ καὶ M 
διὰ τοῦ εἰπεῖν »»ομίξειν “ προανεφώνησεν τὸ συμφέρον. 
Τέσσαρα διαφέρουσιν, € ὅτι τὰ χεφάλαιά περιέχει τὰς εὑ- 

ρέσεις, αἱ δὲ εὑρέσεις οὗ , περιέχουσι τὰ κεφάλαια. “Ὅτε 

᾿ 

χωρὶς, ῥήτορος 7 πόλις εἶναι οὗ δύναται Ἢ κατ᾽ ἐξο- 28 

χὴν elg τὰ ϑρυλλούμενα καὶ ἀδόμενα, ἢ κατὰ εὐτελισμὸν 

εἰς τὰ μεματευμένα. ὅ Κεφάλαϊα δὲ λέγονται ἔχ μετα- 

φορᾶς τῆς χεφαλῆὴς; ὅτε τιμιωτάτη ἐστίν. Ὁ αὐτὸς τῷ 

περὶ εὑρέσέως ἐνταῦϑα τὴν κοινωνίαν Xüi τὴν διαφορὰν 
δηλοῖ χκεραλαίου. καὶ εὑρέσεως" κοινωνίαν μὲν διὰ τοῦ ἐἰ- 39. 

- . 3 w ^ , 1 

πεῖν ὁ αὑτὸς, διαφορὰν δὲ διὰ τοῦ εἰπεῖν σχεδόν" τῷ δὲ 

4 Cod. 16. 6 initio. 6 Cod, μεμαξευμένα,, Scripsi us 

ματευμένα, quaesita, quibus opponuntur τὰ' ϑρυλλούμενα; 

(386 

[i 
΄ 

7 
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»»πλὴν ὅσον oU πάντα ἔγχει“ μείζονα xal ἐπετατεχωτέραν 
δείκνυσι διαφορὰν εὑρέσεως καὶ χεφαλαίου. 

"Orc φιλόσοφος. λόγος ἐστὶν, ὅτε τὰ τῷ σχοπῷ χαὶ 

τῇ ϑεωρίᾳ πρῶτα ὕστερα τῇ πράξει καὶ τῇ διδασκαλίᾳ 
5 εἰσὶν, οἷον, διὰ τὸν ὑετὸν ϑέλω στέγην ποιῆσαε, πρῶτον 
ἐνενοήϑην ϑεμέλια καὶ τοίχους" οὕτως xoi Ἑρμογένης 
διὰ τὴν τῶν κεφαλαίων διαίρεσιν πρῶτον ὁρίζεται τὸ πο- 
"λιτιχὸν ζήτημα καὶ πρόσωπα καὶ ἀσύστατα" ὥσπερ γάρ 
ἐστὶ μεριχὸν ζήτημα καὶ καϑόλου ξήτημα, οὕτως iori xai 

40 στάσις μερικὴ xoà στάσις χαϑολικῇ" καὶ ἃ λέγεταε περὶ 
στάσεως, ταὐτὸν καὶ περὶ ζητήματος, xai διαφορὰν av- 
τῶν οἱ γενώσχομεν. 

Ἔστιν γὰρ᾽ καὶ ἡ διὰ χειρῶν ἀμφισβήτησις τυχὸν 
τεχτογνιχὴ xci ἄλλων πλειόνων, λογικὴ δὲ, διότε ἐστὶ χαὶ 

45 ἄλογος ; ὡς ἡ διὰ χιϑάρας καὶ αὐλῶν" ἐπὶ μέρους; διὰ 

τὴν φιλοσοφίαν" ἐχείνη γὰρ τὰ καϑόλου σχοπεῖ" οὐ yaQ 
φησιν, ὅτι δεῖ τειχίσαι τήνδε τὴν πόλιν, ἀλλ᾽ ἁπλῶς 

τειχιστέον. 

Περὶ ἔϑους. 

20 Ἔκ τῶν παρ᾽ ἑχάστοις κειμένων" ὅτι αἱ πόλείς νόμοις 
χαὶ ἔϑεσι διοικοῦνται" τί yaQ ἔστιν ἔϑος, εἰ μὴ νόμος 
ἄγραφος , xci τί νόμος, εἶ μὴ ἔϑος ἔγγραφον" ἔϑεσι 
γὰρ καὶ oi βάρβαροι χρῶνταί" ἐὰν γὰρ ϑέλῃ τις ζήτημα 

μελετῆσαι, δεῖ αὐτὸν ἁρμόσασϑαι ἡρὸς τοὺς γόμους τὴν 

25 πολιτείαν, xad ἣν μελετᾷ τὴν ὑπόϑεσιν, olov ὑπόϑεσιν 

Περσικὴν κατὰ τῶν Περσῶν μελετῆσαι νόμους. 
Παρ᾽ ἑκάστοις οὖσι" δεῖ τὸν ῥήτορα oU μόνον 

τοὺς ἰδικοὺς νόμους γινώσχειν, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀλλοτρίους 
xai μεμνῆσϑαι τούτων χαὶ παραφέρειν αὐτούς. 

30 Περὶ tov νομισϑέντος δικαίου καὶ τὰ ἑξῆς. 

. Nous évrog. εἶπεν ἀντὶ τοῦ κριϑέντος χαὶ νομοϑε- 

τηϑέντος καὶ δόξαντος" oí μὲν. γὰρ φιλόσοφοι τὸ φύσει 
—⸗ 

X 
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δίκαιον ἢ συμφέρον ξητοῦσιν, οἱ δὲ ῥήτορες τὸ χρῃϑὲν 
καὶ νομοϑετηϑὲν. δίκαιον, τοῦτο δὲ παρ᾽ ἄλλοις αλλο 

ἐστὶν, ὥσπερ xol νόμοι διώφοροι" ὁμοίως καὶ τὸ διάφα- 
ροι" ὁμοίως xci τὸ καλὸν καὶ τὸ δίκαιον πρὸς τοὺς τρό- 

σοὺς διάφοράν icrw καὶ πάντων ἅμα. ᾿Ελειδὴ δυνα- ὅ 
τόν ἔστιν καὶ ὑφ᾽ ἕν πάντα ἐμπεσεῖν, καὶ τίνα ἐξ αὑτῶν 
xol κατὰ μέρος πάλιν. Ὅτι οὗ δεῖ ἐκ τῶν ἐπιλογικῶν 
χεφραλαίων χαρακτηρίζειν τὰς στάσεις, ἀλλὰ pedi àx ζῶν 

ἀγωνιστιχῶν. 
Ὅτι E περὶ οὐσίας χαὶ ἰδιότητος ξήτησις ὁ στο- 10 

χασμός εἶσιν καὶ ὃ ὅρος. "Or, ὑπὸ τὴν ποιότητα ἀνά- 

γοντας αἱ λαιπαὶ ix στάσεις. Ὅτε ov δεῖ ἐκ τῶν ἰδεῶν 
χαραχτηρίζειν τὰς ὑποϑέσεις, ἀλλ᾽ & τῶν χυρίως &- ὖ 

δῶν. Ὅτι ὃ ὅρος τοῦ τεχνογράφου, ei xr eo] Tops 

ἀκριβῶς τὰ στασιαξόμενα πάντα, συμπεριλαιιβάνει μετὰ 15 
τῶν ἄλλων καὶ τὸν στοχααμὸν καὶ τὸν ὅρον" τὸ γὰρ δί- 
καιον, O λέγουσι χατὰ τὴν ποιότητα ἐξετάξεσϑαι, οὐ μό- 

γον κατ᾽ αὐτὴν, ἀλλὰ καὶ χατὰ τὸν στοχασμὸν καὶ τὸν 
ὅρον δητεῖται. ὁ γὰρ δικαστὴς ὃ ζητῶν ἐν τῷ στοχασμῷ, 

εἰ φονεύς ἐστιν ὁ τῷ νεοσφαγεῖ παριστάμενος σώματι, 20 

οὐκ ἄνευ τοῦ δικαίου τοῦτο, 7 ξητεῖ, ἀλλὰ σὺν τῷ δι- 
καίῳ, χαὶ εἶ περὶ οὐσίας γίνεται 5 ζήτησις, καὶ εἰ περὲ * 

᾿ ἰδιότητος , εἰ δίκαιόν ἔστιν τὸν ἐξ ἱεροῦ ἰδιωτικὰ εἰλη- 

φότα χρήματα χλέπτην ἢ ἱερόσυλον ὀνομάσαι" xol το-- 
σοῦτον ὁ λόγος ajos, ὅτι ὃ στοχασμὸς xal ὃ üpog ὑπὸ 20 
τὸ δικανικὸν εἶδος ἀνάγονται. 

7 Cod, τούτῳ. 
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᾿Ἠρώτησας, λογιώτατε, τί ποτε καὶ αὖϑες ἀνήδυστον 
καὶ τραχὺ, καὶ ὁπόσαι ἄλλαε λόγων μεταβολαί. ἔσϑε τοι- 

b γαροῦν, ὡς ἡ παραλλάττουσα συνϑήκχη. τῶν ὀνομάτων 
τὰς τοιαύτας διαφορὰς ἀπεργάξεται" ἔστι δὲ τὸ μέγι- 
στον τοῦτο μέρος ῥητορικῆς ἔργα δὲ τῆς τοιαύτης im- 
στήμῆης τὸ εἰδέναι τὴν ἁρμονίαν τῶν τοῦ λόγου μορίων, 
τὸ μετασχηματίξειν τὰ ἁρμοττόμενα, πρὸς 0 βούλοιτό τις, 

$0 τρίτον τὸ γνῶναι, τί δεῖται μετασχευῆς τῶν λαμβανομέ- 
vov, ἀφαιρέσεως λέγω καὶ πρὸς ϑέσεως χαὶ ἀλλοιώσεως, 

καὶ πρὸς τὴν μέλλουσαν γρείαν οἰχείως. αὑτὰ ἐξεργᾶσα- 

σϑαι. Δύο δέ εἰσι τὰ γενικώτατα, ὧν ἐφίεσϑαε δεῖ τοὺς 

. συντιϑέντας μέτρα τὸ καὶ λόγους, ἡ ἡδονὴ καὶ τὸ καλὴν, 
48 ἀμφότερα γὰρ ἐπιζητεῖ ταῦτα ὴ ἀχοή" εἰσὶ γὰρ τινες λέ- 
δεῖς “ἡδέως μὲν συγχείμεναι, μὴ καλῶς δὲ, καὶ αὖϑις 
ἕτεραι, καλῶς μὲν, μὴ ἡδέως δέ" Ἵ γέ τοι Θουκυδίδου λέ- 
Big xol ᾿Αντιφῶντος τοῦ Popvovaiov τῷ μὲν καλῷ δια- 
πρέπουσιν , οὐχ ἡδύνονσι δὲ τὴν ἀχοὴν" οὗ δέ γε γαρα- 

20 χτηρίσαντες τοῦ ὡΣωχρατιχοῦ Ξενοφῶντος τοὺς λόγους, 
ü ἡδεῖαν μὲν αὐτῷ συνθήχην ἀπέδοσαν, οὗ μὴν ? καὶ χα- 

᾿λην" ἡ δὲ "Ἡροδότου σύνθεσις ἀμφότερα ταῦτα ἔχει, xai 

4 In cod, Par. MCLXXXII, Fol. 107. b. inrer Michaélis 

Pselli epistolas. haec et sq. σύνοψις τῶν (qt. ἰδεῶν ad rhetori- 

cam pertinent, 2 Cod. μὲν, scr. μήν. 
" 
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γὰρ ἡδεῖά ἔστι' sol aj ζβέγεαραι 3. δέ ἐδτι ταῦτά τὰ 
κυριώταταξβ τῆς τοιαύτης συνϑήκρς, φήμὲ óy τῆς συναμ- 
'φοτέρου, u£Aog καὶ ῥυϑμὸς "καὶ "μετὰ βολὴ: xi. διπᾶρα- 
χολουϑοῦν τούτοις "rà πρέχον * vn) pap δὴ ἀχθῇ" aooroy 

μὲν ἡδεταν. τοῖς Ξαδοῖ ὁ μέλεσιν, , "ἔπειτα ῥυϑμοῖς, —B 

ταῖς μεταβολαῖς, ἐν δὲ 3 τούτοις nÜDL τῷ πρέποντι" πρὸ. δὲ 

τούτων ναττέσϑω. ἡμῖν ὑπὸ μὲνι τὴ» ἡδονὴν᾽ 1: ὥρα» ἢ E 
χάρις, ἡ. εὐστομία ,υὐργλυκότης, τὸ πιϑανὸν; xii ὅσα vve 

αὔτα" ὑπὸ δὲ τὸ καλὸν : ἡ. μελβαδοπρέπεια: , *5- βάῤοῃ, ὃ 
ὄγκος, 7 σερινολομία, "πὸ. μέγεθος, τὸ ἀξίωμα: νὰ τὰ dOD- 39 
τοῖς. ὅμοια" “οὐ ιμόμην" δὲ y ἐν ῥὠδῇ" xe ὀργάνοις εὐμέλθῥδε, 

μέλος καὶ “μεταβολὴν. ἔσχειϊ,. NOTA vot el Aigle, T ed 

τούτων χὰφ᾽ ἡ ἀχθὴ τέρπεται μὲν τοῖς μέλεσσι, ᾿ἄγγεαν, δὲ 
τοῖο. ὀυϑμοῖς, ιἀσπαξεται δὲ. τὰς "μεταβολὰς," σεδϑ θὲ δὲ τὸ 

οἰκεῖον, χαὶ ἔστι διαλέκτου μέλος. ποῖόν τὶ διᾶστημαι ἐν δια. AS 

φύροις vila fais βαρυτονούμενον ἢ ὀξυτονούμενον." Una 

δὲ τὸ τὰ αὐτὰ πολλάκις λέγειν προσπορές τε καὶ ἱ πλησμέόν, et 

τῶν τύπων. μεταβολαὶ, φημὶ n τῶν ἐν τοῖς λόγοιῤ, dxo- 

θέστον ποιοῦσι τὴν ἡδονὴν. “τοῖς ἀχούουσιν " ἐπὶ ndvra 

δὲ, οἶμαι, δεῖν. τὸν καιρὸν ' : 009v, οὗτος γὰρ ἡδονῆς καὶ 80 
ἀηδίας χράτιστον μέτρον * “ὥσπερ; δὲ ἡδεῖα τις γένεται 

λέξις, οὕτω καὶ γομγαία, καὶ ῥυθμὸς ὥσπερ γλαφυρὸς τις, 
οὕτω καὶ σεμνὸς. ἕτερος" εἶτα δεύτερομ δέ σοι τὸ χαλὸν 
ἔν ἁρμονίᾳ λέξεων, ἐξ ὧνπερ καὶ τὸ ἡδύ. . Adirov δὲ 
πρῶτον τοῦ γίνεσϑαι συνθήκην χαλὴν ἢ ἡδεῖαν," ἡ τῶν 35 
συλλαβῶν δύνρμις, ἐξ ὧν πλέκεται τὰ ὀνόματα" οὗ γὰρ 
δὴ μέα φύσι τῶν λεγομένων γραμμάτων. καὶ ἵνα τὰς 

παρὰ τοῖς γραμματικοῖς λεγομένας διαιρέσεις ἀφῶ, δια- 

φόρῳ σχήματι γλώττης καὶ ὀδοῦσι καὶ χείλεσιν ἐκφέρεται 

ἕχαστον᾽ χαὶ τὰ μὲν μηκίνεταὶ τῷ πνεύματι, τὰ δὲ 0v. 30 

στέλλεται, καὶ τὰ μὲν ἐπὶ πλέον ἀνοίγει τὸ στύμα, τὰ δὲ 

ἐπ᾿ ἔλαττον" xoi τὰ μὲν κάτῳ meg τὴν βάσιν τῆς γλώτ- 

3 Cod. τέταρτα. 
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796 ἐρείδει τὸν ἤχον, τὰ AP do, καὶ τὰ μὲν σερογγυλί- 
.[e& τὸ σεάμα, καὶ περιστέλλει τὰ χείλη , Xai τὸ ἐπὶ τού- 
doi: AYcUAaR τὴν πληγὴν περὶ τὸ ἀχραστόμιον JLOLELT C, " 

τὰ δὲ. ἕ ἕταρον τρόπον διασχηματίξει τὸν λέγοντα" καὶ ne 

6 — ἄν. eli) περὶ TOY, τοιούτων μαχρολογεῖν. σὲ γὰρ 

ὁπότε βούλοιο χατὰ ααυξὺψ ἐπὶ σγολῆς ἔχαστον τῶν στου- 

gei ἐκφωνῶν ἡρέμα, γνοίη ἂν ἀχριβέατερον, οἷον τίνων 
ἀπραγμάτειτος μέν. ἐστιν ἡ γλῶσσα, τὰ δὲ χείλη νένευχεν 

ἢ uoiyercu ὁπόταν δὲ καὶ ἡ γλῶττα λάβῃ * τινὰ χύη- 

ΦῸ div, ποῖ φέρεται ἢ μέτατίϑεται,᾽ καὶ ποδαπὸς ὁ ἐξ éxa- 

στοῦ TOV στοιχείων ἦχός ἐστι" τὰ μὲν γὰρ - ἐχφωνεῖταε 
ἀπὸ. χειλῶν ἄχρων, τὰ. δὲ τῆς. γλώττης ἄχρῳ τῷ στόματι 

“τροσερείδομένης κατὰ τοὺς μετεώρους ὀδόντας, ἔπειτα 
ὑπὸ τοῦ πνεύματος ἀποῤῥιπιζομένης" καί, τινα μὲν λέγε- 

45 ταὶ τῆς γλώττης ἀνισταμέμης πρὸς τὸν. οὐρανὸν ἐγγὺς 
FoU φάρυγγος καὶ τῆς ἀρτηρίας ὑπηχούσης τῷ σενεύματι, 
φὰ δὲ καϑ' ἕτερον τρύπον. ἐκ δὴ τῶν γραμμάτων τοιαῦ- 
Tag. δυνάμεις, ἐχόντων᾽ αἱ καλούμεναι γίνονται συλλαβαὶ, 

καὶ πᾶσα ἀνάγχη τὴν ἐκ τῶν τοιῶνδε στοιχείων συνίστα- 

$0 μένην σνλλαβὴν τήν τε ἐδίαν ἑχάστου σώζειν δήναμεν καὶ 

τὴν. ἐοινὴν. ἁπάντων, ἢ γίνεται διὰ τῶν χράσεων καὶ περὲ 
ϑέσεωρ αὑτῶν, ἐξ ὧν μαλακαί τῇ ᾿φωναὶ γένονται καὶ 
σκληραὶ καὶ λεῖαι καὶ τραχεῖαι, γλυκαίψουσαι €& τὴν ἀχοὴν 
καὶ πικραίνονσαι, στύφουσαι xal διαχέουσαει, καὶ πᾶσαν 

45 ἄλλην χατασκευάζουσαι διάϑεσιν. Καὶ τὰ ix τῶν συλ- 

λαβῶν κῶλα τοιουτότροπα, χαὶ αἱ ἐκ τῶν κώλων περίοδοι 
T)» αὐτὴν ἔχουσι σύνθεσιν xol διαφορὰν, καὶ οἵ γε ὃι- 
᾿ϑυραμβοποιοὶ καὶ τοὺς τρόπους μετέβαλον, 4“ωρίους xci 
Φρυγίους καὶ “υδίους ἐν τῷ αὐτῷ qnot ποιοῦντες, xai 

50 τὰς μελῳδίας ἐξηλλάττον, ποτὲ μὲν ἐναρμονίους ποιοῦντες, 

ποτὲ δὲ χρωματικὰρ, ποτὲ δὲ διάτόνουᾳ, καὶ τοῖς. ῥυϑμοῖς 

4 Cod, λάβοι, 
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κατὰ «πολλὴν ἄδειαν. ἐγεξουσιάζοντες, διετέλουν" ied ἡμεῖς, 
δὲ οὐχ ὁμρίᾳ συνθέσει χρώμοϑα δεαφόροις ᾿ ταῤαττόμεπος 
πάϑεσι, καὶ Oei "τὸν ᾿ἀχκριβὴ ῥήτορα. τὸ “πρέπον ἑχάστὴ ᾿ 
καταστάσει ψυχῆς προραρμότεειψ, xol μήτε ἐκ τοῦ αὐτοῦ 
σάϑους διαφορῶν. ἕν τοῖς λόχοις ποεδῶλ,. μήτε ἐκ διαφό- Β 
ρων τὴν αὐτὴν. τάξιν καὶ συνϑήχην ἐργάζεσθαι. . TomUrós | 
ἐστι τὸ περὶ τῆς συνϑήκης. τῆς τέχνης πεφαλαῖον, καὶ TOL- 

αὐτὴν τοῦτο δὴ 1 τὸ μέφος àv τοῖς ̓λόγοις ἔχει διαφορά 
«€ xal δύναμιν, " of 

X 

IXYNOWIZ TON PHTOPIKQN l4EQN.  '* 

Τεχνύδριόν σοι ἐπιτομώτατον, ὥσπερ ἐχέλευσας, τῶν 
δητορίκῶν ἰδεῶν τὴν παροῦσαν ποιοῦμαι ἐπιστολήν" χαὶ 

ἕνα ἀπὸ τῶν πρώτων ἄρξωμαι τῆς σαφηνξδίας, ὡς g&vovo. 

eic δύο ταύτης διῃρημένης, καϑαρότητα καὶ. ̓ εὐχρίνειαν» 

7) χαϑαράζης ἐννοίας &j ἔχει τὰς πᾶσε"κοινὰς xol μηδὲν. ἐχού- 15 

σας βαϑὺ,. μέθοδον τὴν "ψιλὴν τοῦ πράγματος ἀφήγησιν 

μηδὲν ἔξωϑεν προρλαμβάνουσαν, λέξιν τὴν ἀπρολόγητον. 

καὶ χοινὴν, σχῆμα τὸ κατ΄ ὀρϑότητα, κῶλα μιχρὰ xol - 
χομματικὰ, συνθήκην τὴν μὴ φρὸὀντίζουσαν φωνηέντων. 
συχγκρούσεως, ἀνάπαυσιν ἰαμβικὴν καὶ τροχαϊχην καὶ ὁμοίαν 20: 
κατάληξιν. ᾿Ἡ εὐχρίνεια ἐννοίας ἔχεί τὰς καταστατιχὰς. 

xe εἰς ἀρχὴν ἀναγούσας τὸν λόγον xol τὰς διατυπὸδύσας 
τὴν τάξιν τῶν μελλόντων λέγεσθαι καὶ, τὰς συμπληρώσεις, 
μέϑοδον τὸ XGto φύσιν τιϑέναι τὰ. 'πράχμάτα , σχημα τὸ 

x«t ἄϑροισιν xài τὸν μερισμὸν καὶ τὴν ἀπαρίϑμησιν, 25 
λέξιν δὲ καὶ κῶλα καὶ αυνθήχην καὶ ἀνάπαυσιν καὶ ῥυϑμὸν 

ὁμοίως τῇ καϑαρότητι. Τοῦ δὲ μεγέϑους. διῃρημένου «εἰς 

σεμνότητα καὶ τραχύτητα καὶ σφοδρότητα xal λαμπρό- 
ἐφ 

Ν 
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τητὰ Ju ἀχμὴν xol περεβολὴν, ἢ "σεμνότης &vyolog iya 
τὰς περὶ ϑεοῦ, ὡς περὶ ϑεοῦ, δευτέρας δὲ τὰς-“περὶ τῶν 

ϑείων πραγμάτων, "οἷον ὠῤῶν καὶ τῆς τοῦ πἀντὸς περι- 
φορᾶς, δεκαιοσύνης, ᾿σωφροσύνης, xpi τῶν τοιούτων᾽ τε- 

δ τάρτας δὲ ἔχει ἐννοίας τὰς περὶ μδγάλων. 

μεϑόδου καὶ rag χατὰ ἀπόφασιν καὶ χωρὶς ἐνδοιασμοῦ 
- λέξιν πλατεῖαν, σχημα τὸ xet ὀρϑότητα καὶ 

τατ EET “τὰ -βααχύτερᾳ" , συνδήχην τὴν". σὺγ- 

v χρούουσαν τὰ φωνήεντα τὴν δακτυλικὴν καὶ ἀναπαιστι- 

40 χὴν καὶ σπονδειαχὴν, ἀνάπαυσιν τὴν ἱστῶσαν τὸν λόγον 
ἐν σπονδείῳ ἢ δακτύλῳ "yepic καταλήξεως. .H δὲ τραχύ- 
της ἐννοίας ἔχεν τὰς κατὰ μειζόνων. προσώπων, ἐπιτιμη- 

τικὰς ἀπὸ ἐλαττόνων" μέθοδον. τὸ ἀπαρακαλύπτεως," τοῦτο 

᾿ ποιεῖν, λέξιν καὶ τὴν τετριμμένην χαὶ τὴν ἀφ᾽ ἑαυτῆς 

^*^ 15 σχληρὰν, σχήματα τὰ προςτακτικὰ τὰ xot ἐρώτησιν, τὰ 

ἐλεγχτιχὰ, χῶλα τὰ βραγύτερα καὶ μᾶλλον χομρματιχὰ, 
ὀυνϑήκην τὴν σύγκρουσιν φωνηέντων ἔχουσαν καὶ ἀρι» 
ϑμὸν xoi. ἀναχύλουϑον. Ἢ δὲ σφοδρότης ἐννοίας &u 
τὰς ἐπιτιμητιχὰς καὶ ἐλεγκτιχὰς κατὰ ἐλαττόνων προσὼ- 

20 πων, μέϑοδον τὸ. ἁπαρακάλυπτον, λέξι» τὴν πρὰφιτὸ πρᾶ- 
γμα ὀνοματοποιουμένην, συγῆμα τὸ κατ᾽ ἀποστροφὴν χαὶ 
τὸ ἀποδεικτικὸν, κῶλα τὰ χομματιχὰ, καὶ μᾶλλον τὰ xat: 
ὄνομα λαχόντα, συνθήχην, ἀνάπαυσιν xol ῥυϑιμὸν οἷα 

καὶ τῆς τραχύτητος: AEK δὲ λαμπρότης ἐννοίας ἔχοι τὼς 
25 ϑαρσεῖν ποιούσας "τὸν ῥήτορα, ἢ μᾶλλον ἐν odo. οὗτος 

ϑαῤῥεῖ, μέϑοδον. τὰ μὴ ἐνδοιάζειν καὶ τὸ τὰ ἔνδοξα ἐν- 

δοξοτέρος λέγειν, λέξιν τὴν σεμνὴν, σχηκῶτα τὸ κατ᾽ ἀναί- 
ρέσιν, τὸ ̓ ἀσύνδετον, "τὸν πλαγιασμὸν, τὰς 'ἀποστάσειῤ χαὶ 
τὴν. μακχροκωλίαν, τὰ δ᾽ ἄλλα ὁ ὁμοίως τ τῇ σεμνότητι. Τῆς 

$002 ἁἀχμῆς ἔννοιαν μὲν χαὶ μέϑοδοι, visrep εἰσὲ τραχύτη- 

τος xol σφοδρότητος, σγήματα ὅσα καὶ τῆς λαμπρότητος, 
2* 

* ΄ Uu 

-/ &.Lhacunae sunt in vodiie. 1L. 
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χῶλα δὲ συνθήχη xwl-avasevot:xbl ῥυϑμὸς ὅμοια Tij 

λαμπρότητι. Ὥῆς μέντοι περιβολὴς ξγγσιαι, μὲν αἱ ἔξω. 

ϑέν τι πρυρλαμβάνουσαι, ἢ γένος εἴδει, ἢ ἀόριστον. ὧρῦ- 

γμένῳ, ἢ ὅλον μέρει, καὶ. τὸ μὴ ψιλὼ λέγειν τὰ σερᾳγμὰ- 

γα καὶ “τὸ. ἀναστρέφειν αὐτὰ καὶ τὸ Xr. υἐπεμβολὴν 

τγῆμα" ταῦτα. δὲ μεϑόδου μᾶλλον ἂν δἴηλ ἥκοι ἡ ἀνα 

τροφὴ. χαὶ ἡ ἐπεμβολὴ καὶ ἢ "κατὰ ποιόζξητα αἴξησες Xal 

γὸ τὰς κατασκευὰς πρώτας ποιεῖν τῶν ψεροτάσεω»" λέξις 

δὲ ovx ἔστι περιβολῆς, εἰ ψιή Vig λέγοι ἑὰς ὁσόδυναμούε 

Tec ἑτέραις, σχήματα ἡ. amori uiu, τὸ ἀπαριϑμηεικὸν, 4b. 

τὸ κατὰ προτίμησιν, - .T0 Re ὑπόϑεςιν, τῷ μερισμὺς, ὃ 

τλαγιασμὸς, τὸ ἐαττρέχον, ̓ ὴ ἀπόστασις, τὸ ἐξ χιαιρέσεως 

γυμπλεκτικὸν, τὸ κατὰ: συστροφὴν ἢνιάπεμιβολήν. νος δὲ 

οὔ κάλλους ἰδέας «ἀϑόμου οὔσης, ἔρνοιαι μὲν ἢ ̓ μέϑοδορ᾽ 

Ux εἰσὶ; σχήματα, δὲιαξ παριδώσειρ, ἀἱ καλὰ κῶλα ino- 45 

γαφοραὶ, ἡ ἀντιστροὴ, ἢ ἡ. κλίμαξ, ci ἀναιβέαεις, oi κατὰ 

τυζυγίαν μερισμοὶ, τὸ ὑπερβατὸν, τὰ καινοπρεπῆ, τὸ πο- 

ἱὑπτωτον". κῶλα τὰ μικρότερα, ᾿συνϑήκη: 5 um eyovago 

τύγκρουσιν φωνηέντων. Τῆς δὲ γοργότηξοξ' :ἀτόμου: καὶ ᾿ 

vUrTG οὔσης ἰδέας . ἔννοια μὲν οὐχ. ἔστε, μέϑοδος. δὲ τὸ 290 

αἷς ἀντιϑέσεσι χρῆσϑαι ταχείαις " ᾿σληματα ἡ: ἐξ ὑπα- 

“τροφῆς irep fol, , - , τὸ ἐπιτρέχον, τὸ ἀσύνδετον, TO XOT. 

oua χομματικὸν, αἱ δι᾿ ἐλαχίστου. ἐξαλλάγαὶ, αἱ τρα- | 

γεῖαιϊ συμπλοχαί" συνθήκη 7 μὴ ἔχουσα: σύγκρουσιν, ἀνά- 

ταυσις ἡ εἰς τροχαϊκχὸν. καταλήγουσᾷ καὶ μὴ βεβηκυῖοω 25 

Τοῦ δὲ ἀληϑινοῦ λόγου ἀτόμου xai φούτου ὄντος, vou, | 

Y ἀφελξῖς χαὶ ἐπεειφεῖς, μέϑοδος 0: "σχϑελιασμὸς καὶ τὰ 

ἰουπὰ πάϑη καὶ τὸ am προλέγειν, ὅτε ξοῖΐτρις χρήδσετο, 

toi τὸ μὴ σώζειν ἢ τὰς ἀχολουϑίας ἐν τοῖς 'πάϑεσι" Ades o 

1 τραχεῖα, σχήματα ἐν ταῖς &AeeuvoAoyleig, καὶ ταῖς ἐπι- 80.- 

ροραῖς τὰ σφοδρὰ καὶ ei: ἀποστροφὰὶ καὶ «αἱ ἐπικρίσεις", 

χυνϑήχη δὲ καὶ ἀνάπαυσις καὶ ὀνϑθμὸς ὅμοια τῇ σφο- 

λεύτητι" ἐν δὲ ταῖς ἐλεεινολογίαις ἔστω ταῦτρ. ἀφελῆ, 
΄ 

-ΤΈΟ 

t 
! 

' 
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Τῆς δὲ βαῤύτητος, ἢ τις αὐτὴ μὲν καϑ᾽ ἑαυτὴν οὐ ϑεω.. 
«εἴται, συνίσταται δὲ ἐξ ἀφελείας καὶ ἐπεειχείας xai tio; 
τῶν ἄλλων ἡϑικῶν, ὄννομαι μὲν αἱ ὀνειδεστεκαὶ, μέϑοδος 
αἱ "εἰρωνεῖαι, σχῆμα τὸ ἐνδοιάζειν περὶ τῶν ὁμολογουμί- 

δνων" τὰ δὲ λοιπὰ tL μέρη οὐχ ἔχεε ἡ βαρύτης, conos 

δὲ αὑτῇ τᾷ ἤϑιχα. Τῆς δὲ ἀφελείας μιᾶς οὔσης τῶν 

ηϑιχῶν ἐδεῶν ἔνμοιπεε αὖ τὰν ἁπλάώστων ἡϑῶν. xci ἀπὸ 
τῶν ἀλόγων. ζῴων καὶ φυτῶν" μέϑοδοι αἱ τῆς χαϑαρύ- 
τητος xal T0 πλεονάζειν ποῖς χατὰ μέρος" λέξεες ἰδιαζου- 

40 σαι, οἷον τὸ. ἀδελφίξεεν᾽ σχήματα καὶ χῶλα, οἷα τῆς κα- 
ϑαρότητος᾽ συνϑηκὴ ἡ. ἀφέλεατέρα xal λελυμένη, ava- 
παυσις ἡ βεβηκυῖα. Τῆς δὲ γλνκύτητος, ἥτις éx τῆς age 
λείας διήρηται, ἔνψοιᾳκι" el μυϑιεχαὶ, ai μύϑων ἐγγὺς, τὰ 
góvvorta tag cio naug ἡμῶν, τὸ τοῖς ἁπροαιρέτοις προ- 

| 

15. αἰρεσιν ἐπιτιϑέναι" μέϑοδοι e$ τῆς χαϑαρότητος, λέξις 
ἡ ἀφελὴς καὶ μᾶλλον 7 mou , σχήματα τὰ τής Xü- 

ϑαρότητος, συνθήκη 5. ἀσύγκροῦστος, ἀνάπαυσις ἡ τῆς 

σεμνάτητος, 7 βεβηχυία, xe ὃ ὀνϑμὸς, οἷος «ὃ agr. 

^ "Tos δὲ δριμύτητος, ἥτις καὶ αὐτὴ ἐκ τῆς ἀφελείας διη- 

20 ῥηται, ἔγνοιαε ab ἐξ ἐπιβολῆς βωϑεῖαι, καὶ ὅταν χυρίως 

ἔννοιαν σημαίνῃ λέξις οὐ κυρίως ἐκείνης οὐσα, καὶ τὸ 
xe ὁμοιότητα λέξεως, καὶ τὸ ἐκ παρονομασίας xol ὅταν 

τροπιπῇ χρησάμενοι λέξεε ἑτέραν τροπικωτέραν ἐπενέγχω- 

μεν. Τῆς δὲ ἐπιεικείας ἐκ τοῦ ἤϑοὺυς καὶ ταύτης διῃρη- 

35 μένης, ἔνναια μὲν, ὅταν ἑκόντα τις ἑαυτὸν μεεονεκτοῦντα 

deor, καὶ τὸ διδόναι πλέον Tt T€) ἐχϑρῷ . μέϑαδος τὸ 

κατὰ τοῦ ἐχϑροὺ μὴ λέγϑιν. σφοδρῶς, τὰ δὲ λοιπὰ ὡς ἐν 

καϑαρύτητι xdi: ἀφελείᾳ. Τῆς δὲ δεινότητας ἀτόμου χαὶ 

ταύτης οὔσης ἰδέας, ἔννοιαι αἱ παράδοξοι καὶ aD cio χαὶ 

80 βίαιοι καὶ i ἔτε ab τὸ μέγεϑος ποιοῦσαν πᾶσαε" μέϑαδος ἢ 

ἐοικυῖα ταῖς τοιαύταις ἐννοίαις χαὶ πᾶσα ἡ ποιοῦσα τὸ 

πέγεϑος" ἐν δὲ τῷ ὄντι μὲν, μὴ δοχοῖντε δὲ δεινῷ λόγω 

ἁρμόττουσιν αἱ ἀφελεῖς xol ηϑιχαὶ" λέξις ἡ ἀξιωματια 

N 
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αὐ rero ματική" 3 dy δὲ τῷ 'μὴ δοχοῦνει S; agere καὶ 
᾿ϑική" ἡ γὰρ δοκοῦσα καὶ μὴ οὖσα τὸ πλεῖστον ἔχει χα — 

τὰ λέξιν" σχήματα δὲ καὶ κῶλα καὶ συνθήχῃ καὶ ἀνά. 
ταυσις xal ῥυθμὸς, ὅσα καὶ τοῦ μεγέϑουςν. - 

v { | ι Eu 

AHPOAEDTUIOMXEN 4 

ΤΗΣ ῬΗΤΟΡΙΚΗ͂Σ." | “ 

» . 30 

Ὃ Πλάτων, ὡς φαίνεται, διαβάλλει τὴν ῥητορικήν" 
ὡρίσατο γὰρ τὴν ῥητορικὴν πολιτικοῦ μορίου εἶναι εἴς- 

δωλον, 2 πολιτικοῦ, δηλονότι τῆς ἐν παλιτῆΐᾳ σοφίας, 

xa μορίου τοῦ δικαστικοῦ" τὴν γὰρ πολιτικὴν δοφίαν͵ 40 
περί τε τὴν ψυχὴν εἶναί φῃσι, καὶ μέρη αὑτῆς τὴν T& 

νομοϑετικὴν καὶ δικαστικήν. Ὥσπερ γὰρ περὶ τὸ σῶμα 
ἣ ἰατρικῇ, χαὶ ἡ ,γυμναστιχῇ ϑεωρεῖται διὰ τὴν ὑγείαν 
πάντως αὐτοῦ, ἡ μὲν yao* γυμναστικῇ τὴν ἕξιν φυ- 

λάττει τοῦ σώματος, ἡ δὲ ἰατρικὴ τὴν ἀποῦσαν͵ ὑγείαν 15 

ἀνακαλεῖται, οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς ψυχῆς ἡ νρμοϑετικὴ καὶ 
ἡ δικαστικὴ, ἡ μὲν δὴ νομοϑετικὴ τὴν ἐνοῦσαν τῇ ψυ- 
qn ὑγείαν φυλάττουσα ἐκ TOU τὰ καλὰ καὶ δίκαια τηρεῖν 
διορίζεσθαι, ἡ δὲ δικαστικὴ τὴν ἀποῦσαν ἀνακαλουμένη: 
& γάρ τις παρεχτραπεὶς τοῦ δέοντος πλημμελήσει, ἡ δὲ- 20 

χαστικὴ εὐθέως διὰ σωφρονισμῶν καὶ χολάσεων περι» ὁ 

' 

^. 
- 

2 Sic codex. 

1 Continentur háec Prolegg. in Codd. Parr. MMCMLXXVIII, 
(Par. 1.). et MMCMLXXX, (Par. 2.) Goinpilata sunt majore ex 

parte ex Doxopatri in Áphthonii Progymnasmata commentario, 

2 Gorg. c. 18. P. 465. d. $ γὰῤ Par. 1. om. 
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ποιεῖται τὴν 'διαφϑαρῤεῖσαν ὑγείαν. ἽΤεσσάρων oit 
ϑὑσῶν, νομοϑετιχῆς, δικαστικῆς ; γυμναστιχῆς χαὶ irr 
xjc, καὶ τῶν μὲν περὶ τὸ σώμα οὐσῶν, τῶν δὲ περὶ m 

ψυχὴν, ἡ κολακευτικὴ στοχαζομένη τετραχῆ ἑαυτὴν δι. 
5 γείμασα καὶ ἑκάστην αὑτῶν ^ ὑποδῦσα΄, ἄλλας τέσσαιο; 

ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἀπεργάζξεταε, καὶ προςποιεῖταε ἑχαστην uv 
τοιαύτην, οἵαν ὑπέδυ, xal τοῦ μὲν βελτίστου ov φροπί 

ζει, τῷ δὲ ἡδίστῳ ϑηρεύει τὴν ἄνοιαν 5 χαὶ dann 
ὑπὸ μὲν" τὴν ἰατρικὴν ἡ ὀψοποιητικὴ ὑποδέδυχε, x, 

10 προρποιᾷταε τὰ βέλτιστα σιτία zQ σώματι εἰδέναι" 10- 

λακείαν μὲν οὖν αὐτὴν “αλεῖσϑαι χοεὼν καὶ αἰσχρὸν 

πράγμα, τέχνην de αὑτὴν ὁ οὐδαμῶς, ἀλλ᾽ ἐμπειρίαν, orn 

οὐχ ἔχει λόγον οὐδένα, ὃν προφέρει , οὐδὲ αἰτίαν᾽ 1ím 

^ δὲ οὐ χληϑήσεται, 0 ἂν ῇ ἄλογον πρᾶγμα. "Yao μὲ 

45 οὖν τὴν ἰατρικὴν 7 ὀψοποιητικὴ , vtó δὲ τὴν rvpvaci- 

χὴν ῇ χομμωτιχὴ ὑποδῦσα, ἡ ἀπατηλὴ καὶ καχουᾳγυς, ^ 

T7 ἀγεννὴς καὶ ἀνελεύθερος σχήμασι καὶ χρώμασι πὶ 

λειότητι καὶ ἐσθῆσί 7 σε ἀπατᾷ, ὥστε soisiy allonw 

κάλλος, ἐφελκομένη᾽ ἐντεῦϑεν τοῦ οἰχείου τῇ γυμναστιιὶ 

20 ἀμελεῖν. ὥσπερ οὖν ἐπὶ τούτων, οὕτω" καὶ ἐπὶ τῆς Vii 
ὑποβάλλει ἡ κολαχεία τῇ νομοϑετικῇ τὴν σοφιστικὶν 
xal τῇ δικαστικῇ τὴν δητορικήν" ὥσπερ γὰρ ἣ γομοῦε: 

τιχὴ διὰ τῶν νόμων τὰ καλὰ καὶ δίκαια διορίξεται, 0 Qt- 

τω xol T σοζριστιχὴ διὰ μύϑων αὑτὰ ποιεῖν ὑποχρὺε 

. 48 ται, καὶ δῆλον i ἐφ᾽ -οὗ τὰ τοῦ Ἡρακλέους μυϑοοπλαστοῦν, 

ται" καὶ τῶν γυναικῶν τῆς μὲν ὡραίας καὶ àyó qois, 

τῆς δὲ ῥυπώσης καὶ αὐχμηρᾶς, τῆς ἀρετῆς δηλαδὴ xà 
τῆς καχίας" καὶ ὥσπερ ἡ διχαστικὴ διεχδικεῖ τοὺς γ0» 

, μοὺς καὶ τοὺς ἁμαρτάνοντας τιμωρεῖται ἢ ἀδικοῦντα, 

80 τοὺς δὲ χατορϑοῦντας ἢ ἀδικουμένους γερῶν ἀξιοῖ χαὶ 

4 Cod, αὐτὴ», ecripsi αὑτῶν. Plat. p. 461. c. ὑποδῦσα t$ | 

ἕκαστον τῶν μορίων. 5 Codd. ἔννοιαν, recepi ἄνοιαν ex Pla 

6 αὑτὴν Par. 1. om. 7 Par. 1. αἰσϑησῷ ἀπατᾷ. Par.?. icbyi 

σε ἀπ. . 
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βοηϑείας," οὕτω: xeb ἡ ῥητορικὴ ὑσξὸπρινομένη χατηγορεῖ 
καὶ ἀπολογεῖται , ἢ ἀξιοῖ χαὶ ἀντιλέγει. » διὰ ταῦτα τοί: 
vvv maveo τὴν ῥητορικὴν ὁ ἤλατων ὡρίσατο πολιτικοῦ 
εἶμι. ᾿μορίου εἴδωλον... ΝΞ 2003907 

Πυλετικὴ σοφία ἐστὶν. ἐπισπημή. τοῦ πράττειν τά τὲ δ 
κοινὰ xci τὰ ἴδια ἐπ᾽ ἐξουσία ἐννόμου". & yap tig &y- 
γνομον ἐξαυσίαν οὐχ ἔγοι,. οὐ χέχρηται δὲ τοῖς φόμοις, 

εὐροίας γίνεται;. καλῶς. τῶν φιλοσόφων λεγόντων, ὡς; 

BL μὴ" φιλόσοφοι βασιλέύσουσιν" ἢ βασιλεῖς φιλοσοφήσου- 

σενγ δὺν ἕξει. καλῶς τὰ πράγμαΐα. Τινὲς. οὖν φασινι, 10 

ὅτα ἐκ ταύτης τῆς αἰτίας ἁρμηϑὴ sg τὴν τῆς δητορι- 
κῆς κατηγορίαν, ἐκ τοῦ ὁρᾷν τὴν αὐτοῦ διατριβὴν ἀπο- 
κενουμένην τῷ τότε, τὴν. δὲ Trew Ἱρητοριχῶν αὐξανομένην" 
ἄλλοι δὲ, ὅτι ὃ τὸν ἥττονα λόγου κανταῦϑα γυμνάζων 
πεποίηκεν, ὃ δὴ καὶ τοῦτα ῥητορικῆς. ἔρχον. ἐστίν. ^ 45 - 

Ὅτι δὲ καὶ μάτην ἐχφαυλίξει. 'ιτὴν! ῥητοριχὴν καὶ συ- 

xoqpoyrài, ἐλέγχεται ἐκ τοῦ τάύτην ἀσπαζεσϑαι, ? καὶ 

ταῖς ταύτης χρῆσϑαι μεϑόδοις πρὸς πᾶσαν σχεδὸν αὐτῆς 

τῆν. ἐπεστήμην, «xol φιλοτιμεῖσϑιαέ ταύτῃ μᾶλλον ἢ τοῖς 
λοιποῖς" ἄλλως τε δὲ καὶ εἰ δώσομεν τὰ ἀληϑὲς τῷ περὶ 20 
τῆς. ῥητορικῆς λὰατωνικῷ ὁρισμῷ, ἀλλ᾽ οὐ περὶ τῆς xad, 

ἡμᾶς ἕξει. τὸ (ἰσχυρόν, Ἰστέον. γὰρ, ὡς τρεῖς εἰσι δητα-: 
ρικοὶ, pim χαὶ «πρωτίστη ἡ nav) ἀληϑῆς, δευτέρα ἡ 

ταύτης ἐναντία, xi τρίτη ἢ μέση τούτων, μετέχουσα 

ψεύδους καὶ ἀληϑείας, ἥτις ἐστὶν ᾿αὕτη, ἣν μεταχειριζό- 25 

μεϑα᾽ ἔστι γὰρ καὶ ψεῦδος ἀγαϑὸν, καὶ χωρὶς ψεύδους 
ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον πόλιν οὐχ ἔστιν εὑρεῖν καλῶς 35 sv- 
νομούμένην. "Hy μέντοι ἐχεῖνος ὁρίζεται, πάντη ψευδὴς" 
xdi ἀπατηλὴ καὶ ὑποχρινομένη τὸ ἀληθὲς, ov μὴν xoi 
σρεξαβεύουσα. ᾿Ιστέον, ὡς 3) πολιτικὴ φιλοσοῤία διαφξ- 50 
ρες- τῆς δητορικῆς. κατὰ τὸ τὴν μὲν χαϑολικὰρ ἔχειν καὶ 

8 ὅτι τῶν ἥττω λόγων κἀνταῦϑα γυμνάζειν nem. Par. ἢ. E 
Par. 4. ἀσπάζεται. uterque ταύτης, scr. ταύτην. et paullo post τῆς 
ταύτη. 40 Par. 2. καλῶς εὑρεῖν εὐνοουμέγην. 00. 

A. 

1 
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τὰς ἀρχὰς καὶ τὰ τέλη" χρὴ γὰρ, quoi, τὴν καλῶς o. 
χρυμένην πόλιν ταξιάρχους ἔχειν ̓  ὑπάρχους, στρατηγοὺς 
γαυπηγοὺς xol ὅσα τοιαῦτα" τὴν δὲ ῥητορεκὴν xaJoh- 

xag μὲν τὰς ἀρχάς, μεριχὰ δὲ τὰ τέλη" φησὶ γάρ, στρα» 

.& τηγῶν δεῖσθαι τὴν πόλιν, εἶτα τὸ γενικὸν ἀφεὶς δεορίξει 

Πάχητα xoà Ναυσικλέα καί τινας τοιούτους. 

Eig τὸ ἀρχῆϑεν καὶ φύσιν εἶναι τὴν δητορικχὴν ἔν 
τε τοῖς ϑείοις χαὶ ἀνθρωπίνοις. Πᾶν πρᾶγμα. 3] φύσις 

ἐαεὶν, ἢ φύσις χαὶ τέχνη" τέχνη δὲ μόνον οὐδέποτε" οἷον 
40 ἢ πέτρα ἡ μὴ λατομηϑεῖσα φύσις ἐστὶ, λατομηϑ dica δὲ 

' — ei, χαλλωπισϑεῖσα πρὸς τόδε τι εἶδος xal φύσις χαὶ 

τέχνη ἔστιν. E 

Ὅρος ἐπιστήμης" ἐπεστήμη ἐστὶ γνῶσις ἅπταιστος, 
ἐμπειρία δὲ ἐστι τριβὴ ἄλογος àx παρατηρήσεως γενομέ- 

,45 v5. . Τινὲς μὲν οὖν ἐπιστήμην τὴν ῥητορικὴν εἶναι εἶπον, 
τινὲς δὲ ἐμπειρίαν, τινὲς δὲ τέχνην" οἱ xol νιχῶσιν. oi 

μὲν γὰρ λέγουσεν, ὡς ἴδιον τῆς ἐπιστήμης τὸ περὶ τῶν 
ὄντων ὡς ὄντων διαλέγεσϑαι, οἷον ἡλίου ὑπὲρ γῆν ὄντος 

ἡμέρα ἐστίν" ἀλλὰ καὶ ἡ ῥητορικῇ τοῦτο σιοιεῖ, ἐδοὺ γὰρ 

20 Φιλίππου πολεμοῦντος ̓ θλυνϑίοις, ὦ ὡς περὶ ὄντων διελέγετοῦ 
Δημασϑένης" πρὸς τούτοις ἴδιον. τῆς ἐπιστήμης τὸ τῶν 

καϑόλου φροντίζειν καὶ τῆς ῥητορικῆς τοῦτο" καϑότε γὰρ 
στοχασμὸν xol ὅρον διδάσχεει ἡμᾶς καὶ χαϑολικοὺς tpo- 
ποὺς προοιμίων καὶ γενικὰς ἰδέας" πρὸς οὕς φασιν, ὡς 

35 δὲ xol ἀμφότερα περὶ τῶν ὄντων ὡς ὄντων λαμβανου- 
σιν, ἀλλ᾽ δἰ piv ἐπιστήμη, τὰ αὑτὰ περὶ τῶν αὐτῶν 
λέγει; καὶ οὗ πταίει: ἡ δὲ ῥητορικὴ οὐ μόνον TX αὐτὰ περὶ 

τῶν ** αὐτῶν οὐ λέγει ἀεί" ποτὲ δὲ οἱ ῥήτορες ἐν τῇ ov- 
τῇ ὑποϑέσει μελετῶσι τὸν χατήγορον, ποτὲ δὲ τὸν φεὺ- 

80 γοντα" καὶ μέμψιν ἡγοῦνται τὸ λέγειν ἐνθύμημα vg 
ἑτέρου ῥδηϑὲν, ἢ τῷ αὐτῷ. δὶς γρῆσϑαει. ᾿Αλλὰ ἔστιν 
ὅτδ καρ σφάλλεται «καὶ ἀποτυγχάνει. τοῦ οἰκείου σχο- 

ὌΝ στοῦ, 

41 τῶν Par. $. oni, 

Jj 
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ποῦ, τοῦ πεῖσαι, εἰ xoY αὕτη περὶ χαϑολιχοῦ στο- 

ζασμοῦ διαλαμβάνει, ἀλλά γε τέχνη οὖσα τὰ ἀποτελέσ- 
ιατα μερικὰ ἔχει * ὃ yàg περὶ. '“στοχασμοῦ λόγος πάντη 

ἰαϑολικὸς , ὃ δὲ xov Aioxivou 7 7 κατὰ Τιμάρχου pr 
Ὀὲ ὡς ἀποτελέσματα. Οἱ μὲν οὖν ἐπιστήμην, ὡς εἴρη- δ 
αἰ, λέγοντες, τούτοις καὶ ἀντιλέγονται" οἱ δὲ ἐμπειρίαν 

γάώσκοντες λέγουσιν, ὡς ἴδιον τῆς ἐμπειρίας ἡ τῆς αὐτίας 
molo, καὶ τῆς ῥητορικῆς τοῦτο" οὗ γὰρ δύναται ὁ ῥή- 
wp εἰπεῖν φυσιχὸν λόγον, Πόϑεν οἱ δικασταὶ χαίρουσε 

oid προομμίοις 7 ἄλλῳ τινί; Καί φαμὲν, ὃτε τὸ περὶ 10 

ὕσεων τῶν “πραγμάτων διασχοπεῖν τοῦ φυσικοῦ ey 
ἡ ἴδιον, ov μὴν τοῦ παντός" αὐτίχα γοῦν δ᾽ γραμμα- 

xis, ὅτι μὲν διὰ τῶνδε γραπτέον, γινώσκει ; “πότερον | 

! δεῖ οὕτω σχηματίσαι. τὸν λόγον 7] ph, οὐκ οἶδε" ῥη- 

ικοῦ yep. TOUTO. OU παρὰ τοῦτο οὖν ἢ πραγματικὴ 15 

πειρία λεχϑήσεται, τέχνη γάρ ἐστιν" οὕτω χαὶ ὃ δή- 

)9, ὅτι μὲν συμφέρει αὐτῷ προοιμιάξεσθαι, ἀπὸ τῆς 
γτορικῆς οἶδε" τίνος δὲ χάριν οἱ ἀκροαταὶ τοῖς προοι-᾿ 
otg χαίρουσιν, οὐκ αὐτῆς, ἀλλὰ τοῦ φυσικοῦ εἴη ἂν 
τοῖν. enero τοίνυν τέχνην εἶναι ἐκ τοῦ τὸν ὁρισμὸν 20. 

ς τέχνης αὑτῇ προσαρμόξειν, 

, Ζώῳ *? τινὶ ἔοικεν ἡ δητοριχὴ, καὶ αἱ μὲν στάσεις 
κασι μείζοσι μέρεσι, χεφαλῇ, ὥμοις, χοιλίᾳ, μηροῖς 

L ποσίν" αἱ δὲ εὑρέσεις ἐλάττοσιν, ὑφϑαλμοῖς, ῥισὶν, 

ίοις, χείλεσι, γλώττῃ καὶ τοῖς τοιρύτοις" αἱ δὲ ἰδέαι 25 
& λεπτοτάτοις, βλεφάροις, κόραις, κανϑοῖς" ἢ int 

αἱ στάσεις εἰσὶ τὰ νοήματα, αἱ δὲ εὑρέσεις πλατυσμὸς 
. ἔμφασις τῶν νοημάτων, αἱ δὲ ἰδέαι εἰδοποιοί τινὲς 
otov μορφώτριαι, ἢ ψυχῇ αἱ στάσεις ἐοίκασι; σώμα- | 

αὲ εὑρέσεις, μορφαῖς καὶ χρόαις αἱ ἐδέαι. ^ 80 

Τί ἐστι ῥήτωρ; δ ἀνὴρ πολιτικῶν πραγμάτων ἐπι- 

12 Contr. Max. Plan. Prolegom. Vol. V. p. 238. Plat. Phaedr. 
64. c. 15 Vide Prolegomena in Áphthonii Progymn. edita 
Aldo in Vol. II. p. 1. 
LAetor. V. | 49 ̓ 
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στήμων, κἀὶ ἐφ᾽ ἕκατερα ἐξ ἐνδύξων χατασχεναστής" ἔρ- | 
γα δὲ αὑτοῦ τὸ νοῆσαι, τὸ εὑρεῖν, τὸ διαϑέσθαι τὰ a 
ρημένα, καὶ τὸ ὑποχρίνασθαι" νοήσει μὲν yàg, εἰ ῥητο- 
θικὸν τὸ πρόβλημα ἢ ur, καὶ εἴ. συνισταταὲ ἢ οὗ, xd 
ὑπὸ ποῖον εἰδὸρ xci ποίαν στασιν ἀνάγεται, καὶ εὑρήσει 

TG εἰς τὰ κεφάλαια ἐπιχειρήματα, xoi τοὺς ἐμπίπτοντας 
τούτοις τόπους" διαϑησει τὴν τάξιν καὶ τὴν οἰκονομίαν 
τῶν χεραλαίων καὶ τῶν ἐπιχειρημάτων, ὑποκχρεϑήσεται | 
χαὶ TQ σχήματι καὶ τῇ φωνῇ ἤϑη πατρὸς, υἱοῦ, ónr- 
οῦς, στρατηγοῦ, καὶ τοῖς λεγομένοις συσχηματισϑῆήσεται, 

40 “Ῥητορική ἔστι τέχνη περὶ λόγου δύναμιν ἐν Atoayya- 
τι παλιτιχῷ, τέλος ἔχουσα τὸ πιϑανῶς εἰπεῖν κατὰ τὸ 

᾿ ἐνδεχόμενον. Οὗτος ὃ ὅρος οὐχ ἡμαρτημένος κατά n | 
δπιχέχρεται ὡς τέλειος. | 

Πᾶσα τέχνη καὶ ἐπιστημὴη τρισὶ τούτοις χατορϑοῖ- 
45 ται, φύσει δεξιῷ, μαϑήσει ἀκριβεῖ, ἀσκήσει ἐπιπόνῳ" ὁ 

| γοῦν ἐν «ϑήναις Φρύνιχος σοφιστης, μαϑητῶν μὲν τρια- 
κοαίων ἡγούμενος, τὰς δὲ περὶ τῶν στάσεων μεϑόδους 
φλυαρίας ἀποφαινόμενος, χαὶ τοὺς νέους ἀπείργων σὶν 

. τέχνῃ τινὶ μελετῶν τοὺς ῥητοριχοὺς λόγους," λέγειν δὲ 
80 μόνον ἀγνέδην *^ τοὺς αὐτοσχεδίους τῶν λόγων, αὐτοὺς ἐχ- 

διδάσχων καὶ συνεγῶς τίνος τὴν ἐκ τριόδου ταύτην παρ- 
οιμίαν τοῖς δυστυχέσιν ὁμιληταῖς ἐμβοῶν " ὡς τὸ λαλεῖν -— 
ἐχ τοῦ λαλεῖν πολὺν τὸν γέλωτα ὥφλησεν " ἀπέφηνεν γὰρ 
ἑαυτὸν τοῦ μηδενὸς ἄξιον, εἴγε μηδεμίαν τοῦ λέγεεν voi 

25 νέοις ἐνειργάξετο ἐπιστήμην" ἐπειδὴ δὲ Πλάτων qoi," 
ῥήτορος ἔργον τὸ τἀληϑὴ λέγειν, δικαστῶν δὲ σωφρόνων 
τὸ τὰ δίκαια χρίνειν, καὶ 9 Ori εἴ σοι ὑπάρχει φύσει 

. ῥητοριχῷ εἰναι, ἔσῃ ῥήτωρ ἐλλόγιμος, προρλαβὼν ἐπι- 
στήμην τὸ χαὶ μελέτην, ὅτου δ᾽ ἂν τούτων ἐλλίπῃς, ταύ- 

50 rz ἀτέλης ὅσῃς ὅτι γοῦν ταῦτα οὕτως ἔγχει, πῶς ἢ τε 
- τῶν ἀληϑῶν καὶ δικαίων γνῶσις, ἔτε τε ἐπιστήμη τε 

σεται τῶν ἄλλων, GyÓQ) τὸ λαλεῖν à καὶ μελέτη γενησετ. 1 
τοῦ λαλεῖν ἐπιτηδεύοντι; 17 

. 14 Codd. ἀναίδην, scr. ἀνέδην ex T. IV. p. 59, not., ubi Syrianus 
eadem ex Euagora philosopho affert. De forma ἀγναέδῃν vide 

, "Buttm, et Stallb. ad Plat. Gorg. p. 494. 6. 415 Apolog. p. 18. a. 
16 Phaedr. p. 269. d, 47 Par.2..addit; Iyvojsog ὄργανα ὄχτω" 
Mégy εὐμαϑείας τρία, Πῶς ἐπιγνωσόμεϑα τὰς στάσεις; quae alis 
jocis attulimus, , - 
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Gregorius, 5 ϑεολόγος (Na- |. 

zianzenus) V, 402. 404. 567. 
571.5765. ἐν τῷ ἐπιταφίῳ tic | 
τὸν μέγαν Βασίλειον V, ᾿ ε 
ἐν τῷ συντακτηρίῳ V4 513. 

Η. 

Harpocration 298. 519. V, 
270. 328. 410. 

Hegomon 39.; sycophanta V, 
214. 

Hermagovas 63. 223. V, 8. 

, 15* 79-174. 213.252, 338.592. — 
junior V, 333. 

Hermocrates V, 84. 
Hermogenis vita 3o. V, 8. 
222.3 an auctor sit libri σερὲ 

«στάσεων ὃ dubitatur 29.; pro- 

batur 32.; liber περὲ προου- 

piov 31. not. “εἴρηται μὲν ἐν 

ταῖς ἀγαγραφαῖς, οὗ φέρεται δὲ 
. . 429. .,εν.ξ 

Herodes.316. ἢ 

Herodotus. 160. V, 467. 470. |. 
481. 5oo. 533. 534. 535. 599.5 

utitur vocibusAttieis, Doricis 

V. 53233. 
Hesiodus V, 448. 481. 
Homerus. M95; Homeri 

.ematores, Nestor, Palame- 
-B4t* Uiypses 42. 43. naga- 

ἡκωφοῦσιν. fgg πάντες, ὅσοι 
T jeymág, μετῆλϑον τέχνας, 

ἅτε ἐξ αὐτοῦ τὰς͵ ἀρχὰς εἰλη- 
ígóxeg “αὶ τὰ, σπέρματα τῶν 
οὗπαϑέσεων V4 505. 
Riad. A. 744. 751. V, 215. 217. 

351. 416. 433. 518. 539, 

556. . 557. 558. 559. 560. 

I N D E X. 

Iliad. B. 744. V, 351. 557. 558. 

I. 104. V, 6. 215. 217. 

434- 494- 530. 531. 558 
559. 

4. 9.745. V5 5. 215.551. 

552. 557. 560. 571. 

E. V, 533. 558. 
Z. V, 430. 557. 

H. V, 558. 

Θ. V, 434. 468. 557. 

L τοι. V, 215. 
HK. V,585. ᾿ 

xf. V, 434. 558. 

IN. V.557. 

E. V» 433 

O. V, 494. 559. 

JH. V5, 493- 

Σ. V, 557. 558- 

T. V, 559. 

qp. V- 468. 557. 

B. V, 558. 

X. 53. V, 485. ΤΑ]: 

42, V3 559. 
Odyss. B. V, 557- 

p. V, 559. 

A. V. 53 

E. V, 431. 432. 559. 

JH. V, 331. 534- 

A. V» 533. 

E, 113. 

P. 43. V. 41. 

T. V, 432. 

. JA. V, 430. 

Hyp erides 15. 425. γράφει 

μετὰ Χαιρώνειαν τοὺς ἀτίμους 

' ἐπιτίμους εἶναι 707. — Aeschi- 

' nem et Demosthenem παρα- 

πρεςβείας κατηγορεῖ 3,7. 447. 
— 
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— Oratio pro Phryne 119.] ' 
414. V, 285. — Or. Deliaca 

446. V, 481,55 Lingua ei ex- 

secta est V, 8. 

I 

ἔλεμος, εἶδος ϑρήνου V, 541. 

mblichus. ἐν τῷ περὶ κρί- 

σεως ἀρίστου λόγου V, 443 

ἦν τῷ περὶ τῆς Πυϑαγορείου 
αἱρέσεως V, 458. 
ocrates se ipgum laudat 
[93.5 πανταχοῦ πανηγυρίξει 

:90.5 οὗ πρὸς ἀγῶνα, ἀλλὰ πρὸς 
vet γράφων λόγων καὶ 
ἐντισοφιστεύων «Τυσίᾳ καὶ γορ- 
"ἤάξων V, 515. 519. — Dictio 

jus V,445. multos jambos 

iabet V, 471.5. ὁμοιόαρκτα καὶ 

uoutélsvra amat V, 499. — 

jententiae ejus: ῥακέίων μη- 

ενὸὲ συμφορὰν ὀνειδίζειν δεῖ, 30. 

γερὺ τῶν δητῶν ὡς ἀποῤῥήτων 
'»νακοιγοῦ 679.5 ὃ πλοῦτος κα- 

ας μᾶλλον ἢ καλοκαγαϑίας 
πηρέτης 104. 346.5 δεῖ τὰ 

φανῇ ἐκ τῶν φανερῶν ταχί- |. 

τὴν ἔχειν τὴν διάγνωσιν V, 
e 3 * 1.9 54-53 οὗ μὲν ἐγὼ δεινὸς, οὐχ 

e" ἢ € (€ Ὁ ᾿ | yv» παιρὸς. οὗ δὲ ὁ νῦν και-- 

ὡς, οὐκ ἐγὼ δεινὸς V, 54355 |. 

£y»py ejus 712. V, 7. 455. 471. 

)r. contra sopbist, V, 225, 447. 
in Evagoram 523. | 

σιρὸς Εὐϑύνουν V, 292. 

πρὸς zfuuóvuxov V, 383. — 

ἡ λαταΐκος 379. 381. 

Tovnyvoòsc 45. 46. 
E 

ἐν ταῖς παραινέσεσι 193. 

πρῶτος νεώτερον ἔγραψε» ἐγ- 
κώμιο». V, 

L. 

Lacedaemonii peregrinis 
iniquiores 72.; βραχυλογίᾳ 
gaudent 78.; reges eorum ex 
Heraclidis 71. 79. fucati in 
bellum eunt 407.; ad tibiae 
sonum in hostes irruunt V, 
458. 5 legem: de plenilunio 
solvunt V, 387. . 

Leges variae 168. 169. 216, 
218. 228. 236. 246. 251. 255. 
253. 985. 256. 258. 261. ^262, 
263. 264. 265. 266. 268. 269. 

.270. 276. 284. 288. 289. 290. 
293. 328. 336. 419. 454. 462. 
468. 475. 566. 574. 578. 605. 646. 
656. 657. 698. 707. 718. 72I. 723. 

735- 772. 777. 778. 779.801. 804. 
δού. 824. 831, 838. 840. — ψή- 

φισμα 8ι8. À 

Lex εὕρημα καὶ δῶρον ϑεῶν, δό-. 
γμα δὲ ἀνθρώπων σοφῶν V, 
582. --- Legibus non scriptis 
multae gentes usae 80.5; Lo- 
crensium ler ἐν βρόχῳ τὸν 
τράχηλον ἔ ἔχοντα νομοϑετεῖν 73. 
ML γύμον 248.5 γὸμοϑέτου 

γνώμην͵ ψηλαφᾶσθᾳαι 604. 

Leo 273. 

Leotychides V, 55. 
Libanius V, 46. | 
Lollianus 63. 648. Y 8. 17. 

79.593.) ejus τέχνη περὸ ἀφορμῶν 

ῥητορικῶν | 35. 

( 

i Longinus V, 451. 473. 
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Lucianus V; 
Lycukgirhetorica, 

Lys 

jo cmgóc Σμικρίνην 495. 
t» 

Lysias ἐρωτικὸς apud Plato- 

, 

t 

Major, rhetor 304. not. 324. 

- 160. 161. 715. 
Maronitae V, 

Medea, amoris 1 

Moegapenthes 

Megarenses 

4 Ν 
/ 

Menander, comicus 102. V, 

5815 

». 

Milesius Deus V, 441* 

Miltiades 730.3 μετὰ 
M 

᾿ Melisi 

486.5 γεωργῷ 
Metrophanes 203. 340. 

373. 
dialecticae 

"similis V, 214. 
ias V, 46. 382. 446. 545. 

ὑπὲρ Nixoudgne διώκων Ex- 

φανετίδην xai Διυφάνην 325. 

περὶ ἀμβλώσεως Vs 3. 

κατὰ “Ἱιογείτονος V 492. 546. 

ἐν ταῖς παρασκεναΐς 352. 

κατὰ INixlov προδοσίας V ,568. 

nem V, 513. 

|| M. 

6. 68. ΘὃῦΟΌΩ2 
n liberos ex- 

emplum 449. 
202. 

Atheniensium 

liberos expositos servant 252. 

Periclis deereto Atheniensium 

commercio prohibiti V, 375. 
ppus 8485. V, 144. 

enander, rhetor V, 514. 

eptima vitam imitatur 

100.; Aristophanis grammati- 

.€i de eo dictum: ὦ ἹΜένανδρε, 

καὶ βίε, πότερος ἄρ᾽ ὑμῶν 
πότερον ἀπεμιμήσατο 101. Pr. 

inc. οὖκ ἔστιν οὔτε διάβολος 

γραῦς ἔνδον 98.5! Περινϑίᾳ V, 

V, 525. . 
660. 

691. 692» 780. V, 327. 338. 

345.3 Platonicus 294. 299.j 

-Hermogenis interpres 816. 

Πάρον 

ἁλόντι Ἱιλιμάδῃη Ξάνθιππος 

τιμᾶται πεντήκοντα, ταλαντῶν; 

$ δὲ ἀνθϑυποτιμᾶταν ϑανάτου 

120.3 silentio se defendit V, 

213. οὶ 
Minos, filio mortuo laetus V, 

397... “ἘΝ τς 
-Minucianus ab Hermogene 

- 

— — — ————— —— dà 

———— πα RR RARE ERROR 

E - — —— — —— — — 

N 
N 
N 

N 

O0 
0 

P 
P 

Nicodemus 88. 

I N. D E.X 

.' fmpugnatus vel emendatus 36. 
63. not. 67..294. 298- 314. 373. 

422; 436. 437. 470. 485. 487. 
491. 582. 533. 617. 684. 683. 

689. 690. 691. 696. 722. V, 8. 

26. 55. 59. 76. 77- 95. 96.97. 

122. 150. 173. 175. 176. 178. 

' 181. 243. 244. 251..260. 201. 
- 269.:288. 333. 591. 593- 

N. 

éaera V, 575. 
eocles V, 395. 403. 
essus fluv. V, 388. 

Nícias!'349. 450. 626. 
1lus 202. 

325. 459. 
0. 

(Odysseus exemplo est, pa- 
triam emnibus praeferendam 
esse 449. 

Olympias Alexandro mortuo 
non luget V, 397. 
ppianus V,.448. 
racula 274. 569. V4387.542- 

ambigua 272. 699.5 λοξίας ὃ 

ϑεὸς 286. ὃ ἐν Μ͵ιλήτῳ ϑεὺς 

3773 τὸν Πύϑιον ψεύδεσϑαι, 

καὶ τῇ κοινῇ φύσει τῶν πρα- 

γμάτων εὑρίσκεται ἐναντίον 160.) 
sed πρόμαντιν Ππυϑέαν ψεύδε- 

σϑαςε et φιλιππίζειν dixit De. 

mosthenes 161. V, 69. 

P. 
4 

Οἱ παλαὶοὶ 16. 33. 318. 418. 444- 

V, 364. 493.5 τῶν σο- 

φιστῶν 32.j ῥητορες V, 551. 

παρὰ τοῖς ἀρχαίοις 366. 428.5 

παρὰ τῷ 4Δημοσϑένει καὶ τοῖς 

πολλοῖς τῶν ἀρχαίων 717. 

antaleon, medicus 273. 

ausaniá&s 567.5 μηδισμοῦ 

κρινόμενος 410. 430.3 Παυσα- 

viov τυραννικάτερος Tl. - 

pPeloponnesiaci belli causa 
1 
V; 388. 



(NDEX. 

ericles 161 3 φιλόπολις 9o. 
91.; agor ejus ab. Archidamo 
non vastatus 125. 126.; se 
ipsum laudat 193.5; belli Pe- 
iopornesiaei semina jacit 9I. 
V,5388.; de ratione reddenda 
haerens. V, 53. 54. 270. 3755 
Olympicus 186. 728. V, 3745 
δημοτικώτατος τὼν πολιτῶν 343.5 

Τυνέσει ἁπάντων “Ἑλλήνων δια- 
φέρων 730.; lente incedit V, 
61; 
 alaride crudelior 79 ; o- 
ratione demagogica babita ad 
yrannidem pervenit V, 6 
iaselis, Pamphyliae urbs 
V, 388. . 
ias elitàe sycophantae 344. 
148. 
Bt PP! regis epistola apud 
)em. pro cor. 213. 
ilocrates 9o. — Philo- 
:rates et Phrynon ἐν ταῖς ἵστο- 

Meue- κεκωμῳδημένοι 93.: τὰς 
'vraixag Ολυνϑίας ἐχμισϑώσας 
61. 
ilostratus dy τοὺς βίοις 
Qv σοφιστῶν 30. 

rynichus, trecentos disci- 
»ulos habet 39. V, 610. 
rynon 9o. 94. 341. 588. 651. 
ye Pisistratum in urbem re- 
iucit. V, 578. 
ndarus V, 440. 486. 
sistratus 383 V, 378. 
ttheas Trózenius Thetori- 
am docuit 43. 
ato 4oo. V, 223. 
πλοῦτος οὗ τυφλὸς, ἀλλ᾽ ὸξ 

ἰλέπων, ἄνπερ ἅμ᾽ ἕπηται φρο. 
φσει 104. — Sententia eju 
ie rhetorica 5.6. 23 sqq. 37. 
6. V. 4. 15. 17. 23. 212. 213. 
32.605.— rhetorica ejus philo- 
ophiae similis V,214.; ideae 
f, 19. — Πλατωνικὴ ἢ 4ημο- 
Devin) ἰδέα V, 438. 460. — 
1À orca] σὲ καὶ ἡ Δημοσϑενικὴ 
:ρᾶσις V, 442.; in oratione 
vili praestat Platone Demo- 
thenes V, 444. . ; 

- 
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Apologia. V, 499. 533. 574. 
— 39. 40. 318. 433. 

νι δι V, 296. 564. ' 
"Phaedrus 4o. 297. 413: 423. 

435. V, 483. 487.413.531.573. 
609. 610. 
Menexenus V, 490. 

 Borgias 40. 42. 44. V3 4. $66. 
o5 

. Cratylus V, 6 
Euthyphron 731. 
Criton 508. 
Menon V, 223. — 

Plato, comicus V, MI. , 

Polémon I20. 

Polus, Gorgiae discipulus 444 
πῶλος xoi Τοργίας σφόδρα 
κάλλους πεφροντικότες παντον 
δαπῶν, παρισώσεων πληροῦσι 
τοὺς λόγους V, 515. 

Polytion 176. V, 73. ι 

Porphyrius 35. 265.;: oratio- 
nem cum corpore comparüt 
65. — librum περὸ στάσεων 
$éripsit ib. not, — Ex eju$ 
commentarioin Hermog. 307. 
.V, 9. 261. 266, 346. 466. 

P riapeia .sive ithyphalliea 
V, 491. 

Proclus ἐντῷ Πλατωνικῷ 199. 

Protagorae cum Euathlo de 
mercede disceptàtio 180. ἡ 

Pythagorae rhetorica  phi- . 
osophiae similis V. 2143. — 
Pytbagorei animi affectus mu. 
Sica sedant V. 458. — Pytha- - 
goreorum αὐτὸς ἔφα Vy 488. 

P ytheas 39. 40. 
Pythia φιλιππίέξει 161. V, 09. 

B.C 
Rhetores271. 307.410- : V, 567. 

-— rhetoresne ἡγεμόνες an ob 
στρατηγοὶ 569.5 οἵ δέκα 15.) per- 
fectus rhetor τὸ προςκορὲς καὶ 
ὕπτιον vitat 576. δητορικὸς 
συλλογισμὸς 503. Sar. | 

N 
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Ὁ. 

Sannion, Ó τοὺς τραγικοὺς χο- 
ροὺς διδάσκων Vy 454. 463. 

Servis recens emtis XO TO YU- 
. Guera objecta V, 529. 
Sicilia, rhetoricae patria 13. 

4 215. 

Simonides V,543.; épigram- 
ma in eum ib. 

Siphnii, vide Maronitae. 
Siricius V, 592. 
Socrates9I. 142. 144- 157-158. 

167. V4594-5 δημοτικώτατος τῶν 

πολιτῶν 343; ejus dictum: 

οἷος ὃ βίος, τοιοῦτὸς καὶ Ó 
λόγος" καὶ οἷος ὃ λόγος, τοι" 
αὗται καὶ oi πράξεις 87. 
olon, ὃ νομοϑέτης 420. 716. 
V, 407; contra patricidas 
cur legem non dederit 5o. 
V, 20. 234- 

Sophocles V, 441. 480. 
ΣΣωτάδεια V,49t. 
Sthenelaidas 72. V. 55. 
Stoicorum definitio rhetori- 

cae V5 15. ΄ / 

T. 

᾿ η!εχνογράφον 165- 326. 431. | 

438. 439. 483. 601.695. V, 449.5. 

oí τεχνικοὶ 366. 446. 578. 660. 

oi πρὸ “Ἑρμογένους τεχνικοὶ 
σιλὴν Μινουκιανοῦ 238.;} χρῶ- 
μα τῶν Ttyvixü 383.5; vide 
supra Rhetores. 

Terpander Lacedaemonios 
tibiis ad concordiam redigit 
5o. V, 2L. ; 

Teutiaplus Eleus 52. 58. 
Theagenes, Megarensium ty- 

rannus 372. 
Themistocles 186. 375. 420. 

567.697. 718.730. 844. V , 368. — 
" μετὰ τὰ Μηδικὰ συμβουλεῦεν 

- ἀνέμοις ϑύειν 185.5 liberi ejus 

4 * 

INDEX 

muros a patre exstructos de. 
strui volunt 102. V. 44.5 τὸ 
πρῶτον συνέζηχεν acce, co- 
φίᾳ τὸ τελευταῖον πάντας ma- 
ὑῆλϑεν ό9ο.;}; Ejus λέξεις λαμ- 

. πραὶ. 528.5  Phetorica ejus, 
liticae similis V, 214. 

Theseus Hippolytum accu- 
savit V, 6. 

Thraces ἀνδροφόνοι 344. 
Thucydides 52. 59. 66. 9o. 

93. 102. 114. 116. 160. 193. 
20$. 206. 318. 332. 375. 635. 
T27. 732- 183. 736- 740. 74. 
7250. 754. 759. 764. V; 220. 
320. 321. 430. 488. 493. 553. 
566. 567. 520. 599. — ἐπιτάφιος 
52. 113. 114. 115. I16. 572. 

Tiberius, rhetor V, 467.471. 
507. 515. 

Timoérates 73. 
Timotheus, musicus 5o. 
Tisias I9.; Coracis discipu 

lus 13. V, 215.5 praeceptor 
Gorgiae 14.; τὰ κατὰ Kogua 
καὶ Τισίαν 159. 

Τραγικθϑὶ V,487« 
Tyrannus; sophista 31. 617 

V5 592. 

U. 

Ulpianus V, 568. 

X. 

Xanthippus 720. 
Xengphon, mortuo filio sa- 

. 'erificat V, 397. 430.;  COyro- 
pàaedia V, 444- 529. 530. 540. 
dictio ejus V, 599. 

' 4. 

Zeno, rhetor V, 396. 
Zopyrus Clazomenius 199, 



Addenda et Corrigenda. 

M 

Vol iV. 
Praef. VI. v. 3. veproducendum 1. recudendum. — p. 20, 

δ. pro βάρος. (quod *ést in Ald. et Par.) ἔχουσας lege xvgod 
vag ex Plat. Gorg. p. 450. E. — ib. v. 6. 1, χῦρος pro βάα 
», vidé Spengel. σύγαγ. tey». p. 55. — v. 26. Plat. Gorg. 
463, D, — p. 23. v. 10. διαλαβεῖν Ald. Par., 1, διαβαλεῖν. Spen- 
.-l. 1. p. 144. ' v. 18. “Φαίδωνι, δεῖ in Phaedro p. 270. b. — 
14. v. 29. γήφονα Ald., 1. νήφοντα. — p. 50. v. 1. Philost. L. II. 
p. 577, ed; Olear. — 40. v, 2. Rulink. Hist. crit, Or. Gr; p. 
XVI. legit: ὡρμημένην. v. 7. συφιστοῦ, Sc. Φρυνίχου. vide 
V. p( 610, v. 11. Apol.p;18.8. — v. 13. Gorg. p. 460. e: v, 
Phaedr. p. 269, d. — 43, v. 5. 1. Tgeixdy. ' — p. 44. v. 16, 
euglag, 1. ἐμπείρως ex Plat. Gorg. p. 448. C, vide Spengel. 1; 
X 87. w. 27. 1. κατωρϑωχώς. v. 51, 1. γυμνασϑείς. — p. 48; 
3. contr. Aristog. Il. p. 808. — p. 50. v. 11. Aesch. c. Ti- 
rch. p. 254. Bekk. cfr. T, V. p. 20; — ' p. 71: not. 5, contr. 
8. p. 441 Bekk, -—'p. 91. v. 17, εὕροιεν ἐν Ald. Par,, malim 
»& ἐν. coll. T. V. p. 41. v. 21. αὐτοῦ πρὰγμ. Ald., 1; αὐτοῦ 
ftp. vel ἀπὸ τοῦ ng. üt p. 97. 4. - p: 95. v. 7. 1. ἄφ᾽ ov, 
1. Thuc. 1. 138. — p. 98. v. 4, Menandti locus deest apud: 
n. Demosth. pro cer. p. 227, v. 16. pro cor. p. 307. — 
03. v. 27, ἔμελλεν Ald., 1, ἔμελεν, — *p. 112. v. 22. TXÀovd 
ὕλωνα. — p. 113. v. 7. Τέλωνα Ald, Par., 1, Γύλωνα. coll, 
chin. c. Ctes. p. 440. Bekk, Huhnk;'ad Rutil. Lup. p. 117. 
p. 118. v. 4. 1. ἐξισάζοντα,. — p. 119. v. 28. διαφϑείφουσα, 

. Scribendum: διαφέρουσα, — 132, v. 27. Det. c; Androt. 
95, — p. 140. v, 4. αὑτὸν Aldi, 1, αὐτήν." — p. 161. v, 8. 
Aesch. c, Ctesiph. δ. 1560; p. 425, Bekk, — p. 174. v. 15. 
als. leg. δὰ 407. — p. 170. v. ὃ. 1, JIolvilow x. προὰζωγείας 
lopatro T. V. p. 73, — p. 115. v. 5. adde ad tatg; p. 83. 
. 222. v. 12. contt. Timarch. p. 254, Bekk, — p. 255. v. 25. 
ἀντίληψις" διαφ. Ald. Par.; Í $ δὲ ἀληϑὴς διαφ. cx T. V. 

j. v. 7. — p. 241. v. 5. de fáls, leg. p. 365. — p. 260, 
λογισμὸς 1. συλλογ. — Tp. $64. not, 1. Locum Dem. malim. 

re üd Or. 6. Àristog. II. p. 805, ὥστε ταὐεὰ ἀναγκάζεσθαι 
"gta καὶ πάλιν ἄκυρα ποιεῖν. cfr, T. V. p. 106. — p. 272. 
^, l. εὐρύοπα, Hérod. VII. 441, p. 289, v. 10. ἐπαγωγῆ" 
hedor. Y. . ᾿ A1 ᾿ 

ῖ 

Lol 



Ald., 1, ἀπαγωγή. — p. 291. v. 2. περὶ Ald. Par., 1. κατὰ τοῦ Ztt- 
φάνου Or. 1. p. 1103. cfr. Vol. V. p. 112. — p. 298, v. 5. δὲ 
Ald. Par., 1. δ᾽. vide Stahr Aristotelia 1. p. 64, — p. 304. v. 8, 
Kein. 1. Moog. De Maiore videndus Marcellin. p. 524. v. 13. 
Buid. s. v. Ruhnk. Diss, de vita et scriptis Longini p. LXXXVI. 
ed. Weisk. — p4.346. v,.3. παραστατικοῦ. ἧς περιστ. p. 518, 
v. 21, Thuc. II. 60, —' p. 550. not. 356. de fals. leg. p. 566. 
— yp. 336. v. 14. ]. ἀπαίτησις. — P- 544. v. 15, adv. Lacrit. p. 
923, — p. 561. v. 27. sqq. cfr. T. V. p. 132. — p. 365. v. 27. 
Dem. de fals, leg. p. 574. — p. 372. v. 20. Thuc. I. 126. — 
p. 580. v. 20. γλαυκέτην μεξανωπόὸν Kld., l. Pievx. ἢ Μελάνωπον 
ex Dem. in Timocr, p. 759. —— p.390. v. 12. τοιαύτη αἰτία Ald. 
l, τοιαύτῃ αἰτίᾳ, p. 414. not. 11, correxit etiam "Vales, ad Har- 
pocr. T. II. p. 469. ed, Lips, — p. 417. not. 20. xor, l. xoi. 
— p. 425. v. 25. Dem. pro cor. p. 325, — p.434. v. 10. Post 
ἔγκλημα ponendum punctum,.et,sqq. ἀλλὰ, — ἀπαιτήσει litteris 
diductis scribenda, — p. 4355. v. 10. 1l, συχκρίνομεν. — 414. v. 
20, τὸ μὲν Ald., ]. τὸν μὲν, — p 446,v. 16, 1, ἀποκρινομένων. — 
p» 448. v. 12. ov. 1. σύ, — p. 485. v. 54. σοζεται Ald., 1. σώζην 
Tai, — p. 493. v. 53. lin. 59., l..v., sq. το p. 498. v. 24. l. χορῆ- 
góv.,— p. 507. v. 29. respicere videtur ad or. de Chers, p. 91. 
-— p. 530. v. 25. tolle signa lacunae. — p. 432. v. 15. éyenw- 
διται Ald., 1, ἐναντιῶται. τ’ «p. 535. ν, 17. ποιηῆσαε Ald., 1. ποι- 
ἥταις — p. 537. v. 14, δυνάμενον Àld,, 1, δυνάμεθα. — p. 538. 
V. 16, προσκειμένου Ald, l. προκειβ, v. 29. ἔχοντα Ald, 1. ἔχων 
Té. — p. 575. v. 10, ἀνωτξ, o. Y. ἀνωτέρω. — p. 589. v. 23. τοῖς 
λοιποῖς Ald, ,-ταῖς λοιπαῖς. D—,P.,896, v. 19. post τοῦτο dele 
punctum. — p. 597. w. 15. κεφάχαιρν. 1. χεφάλαιον. — p. 598. 
y. 7. l. ἔγκλῃμα. — p.,618. v.c20. l. ψῥώμην. v. 23. 1. πόρνον. 
— p. 623, v. 11. "l, τήμωμεν, — p. fib3. y. 16. post ὅρῳ dele 
qomma. — p. 663. μι 0.. μ΄ καϑᾷ. 7T. p. 680. v. 11. 1. χρόνου. 
—. P. 742. not. 20, adje :, Apsim.. p. 690. v. 15. Ald. — p.715. 
V. 28. post o? γὰρ pone εἰ», quod Àld, om. —- p. 716. v. 5. φιλονεικίας 
Add. lege φιλοσοφίας Pr 7. p. 184. y. 24. — p. 729. v. 27. 
Usque ad 731, v, 9, recepit Ànonymi commentarius [ TT. VII.] 
in Mon. 8. e$ Par. 2977., cujus lectionem variam bic adjicio. 
— p.730. v. 1. καὶ Àn. ἢ. Post, ἐχράτυνεν kn. addit: ἢ ὡς Otp- 

| 

. p e “Ὁ 5.» * 3» 56 *727 - 1 ? * 3» ; 
φέρον a τῶν πολλῶν ἐκύρωσαν ζωμαε. διαφέρει δὲ »ouoc ἔϑοις 

. * M * * 1 4 . * . ll. E 1 ΕΣ 2-7 E] o. v ' ⸗ ἕῳ τὸν ui» ἄγραφον εἶναι, tà» δὲ ἔγγραφον, καὶ τὸ μὲν καϑολοῦ, 
A * MN LUN σαι ας ς 4: "ἢ ..} ὦ Y τὸν δὲ ἐπὶ μέρους, καὶ τὰ μὲν ύσει, τό δὲ ̓ ϑέσει, ν΄. 3. oiov Àm. 
om. ὃν, δ, post τρόπον insere ιθ6χ An. xipi- ἐ προγόνων μὲν λέξον 

eo . e : evo * . *c " e. . . , , «2 - * 4 * 

Bt", στι καὶ οἱ προόγονοι͵ τηῦτο͵ ἔπράττην»." V. 7. καὶ avro, Án. τὸ 
ἔθος. v.8. Par.2977,' καὶ mod noti, Mon.8. et Par. 2977. x& 
καιρῷ.  v.9: oig» Adi. Qm. ;Y τ, τόδε, Án. τοῦτο, — v. 18. πάλιν 
An. om. v, 21. An. ὥς ἀϊοχίγης, quoi, $1. v. 25. post tpi; 
An. addit: αὐδεὶς πώποτε ταύτης ἡμιώϑη τῆς τιμῆς. v. 24. Àn. 

πολιτείας, ὡς £a «Ἱρκώνων ἢ Βοιωχῶγ, ἢ, βᾳρβάρον, ὥς ἐκ Σκυϑὼν 
καὶ Mies; v, 28. An. καερφορῇν ὧς “ημρσϑένης, — p. 751... 

L^ 
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An. Συμήνασϑαιν., v.*. An. περὶ δὲ τῶν βαρβ. Mon, 8. δὲ om, 

Par.2977.et'Mon, δ. ὃ ̓ Μρισξείδης [Par. ὡς 0] λέγων εἰς Iiegsiéa, 

» παῖ X^ ow. 8. ἐκείνῳ -Àn. αὐτῷ, — v. 7. seripe “Ελληνικούς. — 

p. 744: v. 14. — 745, v. 25. ih eodem commentario légitur: 

v, 12. An, δήλον; ὅτε συμφέρον. ἃ» εἴη κτήσοσϑαι συμμαχίαν... ib. 

pro τὸ εἰ; quod-labet Áld., e£ An. βεγῖδο: ei τό. ν. 18. δεύτεις 

ρον An: om. . Γᾶ, An. «ἂν τἧς κ.᾿ἀ.. δόξης καὶ SmiBec, δὴ i 

γαιρήσουσιν, ἐροῦμεν γὰρ, ὅτι κακείνοις δοκεῖ βέλτ. εἶναι, ..-8ὲ 085. 

τοιήσαιμεν, ᾧ καὶ Δημοσθένης --- τούτῳ γενέσθαι τῶ στρατοπέδῳ. 

r.22. Mon.8. λυϑῆναι. Par..2977. διαλυϑῆναι. ib. Án. εἶϑ᾽ ὃ. 
r. 25. An. τοῖς ϑεοῖς, Tovro ὑμῶν τινες πείϑουσι πράττειν. καὶ. 
ταρὰ τῷ ποιητῇ. ἡ κεν γηθήσαν Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες, ; 
coy ἀφ᾽ ὧν πολλάκις διὰ τὸ πρᾶγμα κινδ, — ἀνηλώσαμεν, ὡς Ομη- 

0c. v.26. An. λίποιτο. v. 27. Àn. addit: ἧς εἵνεκα πολλοὶ (Mon, 

3. ποταμόὴ ᾿Αχαιοὶ ) ̓ἀχαιῶν, ἐν Τροίῃ, ἀπώλοντο (sic) φίλης ἀπὸ 

τατρίδος αἴης. --- p. 745. v. 1. Àn. om, v.2. ἃ An.om, V. 3. ὑπὲρ 
— συμφέρει Àn.om. ν΄. 5. Án. στεφάνον φησίν. ὅτε — V. 1l. An. 

uj ἐπὶ. v.12. xol Ἀπ. yàg. v.14. ὡς Àn.om. v. 15. An. nó- 

μας καὶ τείχε᾽ ἐπόρϑουν.΄ v. 19. Àn, ἐπὶ συμβουλὴν εἰσελϑεῖν. οἴτω 

ὰρ xol 4ημ. ἐν τῷ περὶ στεφάνου. v. 20. γὰρ An. om. v. 321. ᾿ 
in. ἄρασϑαν πόλεμον ἐν Χαιρ. πρὸς Φίλιππον... v. 25. Àn. τοτὲ 
ἱπὼν. y. 24. Àn. ὧς ᾿Ελάτεια κατείληπται, καὶ ἑἕξης. τότε δὲ ἢ 8X» 

ρρασις ὀφείλει τὴς συμβουλῆς προτάττεσϑαι, ὅτῳν ἢ πόλεμος L πο- 
“ορκία 2 ἕτερος τοιοῦτος καταλαμβάνῃ κίνδυνος" ἐὰν γὰρ μὴ προ- 

ἀξώμὲν τὴν 70 τῶν σεισμῶν τυχὸν, εἰ μετοικεῖν συμβουλεύομεν τοῦ» ᾿ 

Ὧν γινομένων, ἢ ἀπὸ τῶν πολέμων 7j τινων τοιούτων ἔχφρασιν, OUO . 
ἐν ἀνάσχοιντο ἡμῶν τὰ ἄλλα κατασκευαζόντων. — p. 756. v. 4. - 15. 
'ecepit An. T. VIT. v.2, An. φροντίζειν μᾶλλον. ν.6. An. ἔχε- 
αὐ" τῇ αὐτῇ δὲ διαιρέσει τὸ ἔνδοξον μεϑοδεύεται, δι ἧς καὶ τὸ 

υμφέρον, διὸ καὶ πρὸς ἐνίων συνῆπται" διαφέρει δὲ, ὅτι τὸ μὲν 

» χρήμασιν. τοιούτῳ τινὶ ἐστι, τὸ δὲ ἔνδοξον εἰς δόξαν, ἢ [ἢ Mon- 

»m,] τοὐναντίον εἰς ἀδοξίαν τείνει τῶν ποιούντων " τὴν τοῦ ἐνδόξου. 
r. 11. Án, ἢ δὲ μή, v. 12. εἴ 15. An. ἀπελασϑήσεται. ν. 15. ἢ vw. 
Won. 8) ἡμῖν. v. 15. Par. 2977. προςγενήσεται. — p.845. v. 11. 

. συνεστάναι. —'p. 844, σύνϑεσιν, κατὰ διαίρεσιν Ald, 1, σύνϑε- 
n» καὶ διαΐρ., colla ποῖ, 7, p. 855. 2. Theon. p. 256. 9. 

Vol V. 

». 10. not. 12, Alc. 7.1. 1. — p. 54. v, 22. I. δι᾽ ἑνὸς. — p.67. 
τ, 53. illis l. illic. — p. 72. v. 26, l. ἐκρινόμην. — p. 160. 1. 2. 1. 
ρῶν. —- p. 162, not, 1.1. δικαιολογήσεσϑαι. — p. 215. v. 18. Θέρω- 
ος 1. Ἱέρωνος. Locum hunc exscripsit Arsenius Violeto p. 515. 
— p.216. v. 8. cfr, Arsen. Viol. p. 172. — yp. 3853.1. 11. δίζστονται, 
[uod est in Ald, et Codd., scripsi διϊστῶνται. — p. 427. v. 52. 
one ad marg. 573. — p. 450, v. 48. εἶπε l. εἰπέ. v. 21. ἐπεξερ- 



ἡ 1, ἐποξεργααίᾳ. — p.452. v. inf. &xtrollouédvos l, ἔπετελλο- 
ivy. — p. 455. v. 5. συγίαται 1. συνέσεαται. — v, 45; αὐτῷ 1. αὐτῷ, 

“-- p.486. v.25. τὰ ]. τὸ; — p. 457. v. 11. s150c1. πρὸς, — p. 455. 
v.43.1. πυϑαγορίκης αἱρόσεως. est €. 25. T. I. p. 240. Iüessl. — 
p. 161. v. 16. ἐκτυχεῖν 1. ἐντυχεῖν. — p. 462. v. 20, ix 1, ἐν. — p. 465. 
w.15, dele comma, — v. 48. dele παρὰ. - p. 464. v. 4. a.i. 
ἐκήπαγε l ἐκήγαγε. γ΄ ult, vw. $6; 1, p. 10. — p. 486. v. 21.1. 
JÜegos.. .. 
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